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Családi hétvége

Néptáncgála, kiállításmegnyitó,  
Lövér-frissítés, pörköltfőző verseny

Beemelték a hídgerendákat az épülő M85-ös gyorsforgalmi út nagycenki csomópontjánál 
kialakítandó felüljáróra. Térségünkben elsőként itt végeztek hasonló munkát. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Beemelt hídgerendák

Örömgyaloglás

Idén 11. alkalommal, a 
hagyományoknak meg-
felelően szeptember 
második hétvégéjén 
rendezte meg a Novo-
matic-arénában és a kör-
nyező szabad területen a 
Sopron Holding Zrt. az 
innoLignum Erdészeti 
és Faipari Szakkiállítást 
és Vásárt. A háromnapos 
rendezvényen 70 kiállí-
tó mutatkozott be 9000 
négyzetméteren.

5

27

6

Városi rangadót ren-
deztek a megyei I. osz-
tályú labdarúgó-baj-
nokságban. Az Anger 
réten találkozott a két 
soproni csapat, a sereg-
hajtó SFAC és a listave-
zető SC Sopron. A pa-
pírformának megfelelő 
eredmény született: 
SFAC – SC Sopron: 1–5.

Másfél évvel ezelőtt csatlakozott Sopron is az 
Országos Gyalogló Idős Klub mozgalomhoz, 
melynek célja az egészség megőrzése, az aktív 
életmód támogatása.

Fában 
otthon 
vagyunk
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Garázsból  
a csúcsra

Gólzáporos 
meccsek

Becky G az utóbbi hónapokban 
új dalokkal kápráztatta el közön-
ségét. Az előadó szegény csa-
ládban nőtt fel, de ma már dús-
kál az anyagi javakban. A csinos 
hölgy folyamatosan ostromolja a 
slágerlistákat, a nyáron megérke-
zett  Myke Towers-szel közös da-
la, a Dollar, amelyhez videoklip is 
készült, debütáló albuma pedig 
szeptemberben várható. 12
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CZIRÁKI VIKTÓRIA

Évente néhányszor előfordul, hogy 
több telefonra furcsa, külföldi hí-
vás érkezik. A legtöbb esetben 
szokatlan előhívószámot mutat a 

készülék. A csalásnak neve is van: wangiri. Ne 
hívja vissza ezeket a számokat!

Az elmúlt napokban megszapo-
rodtak a mobil eszközökre érke-
zett úgynevezett wangiri hívá-
sok. A wangiri (szó szerint: egy 
csörgés és leteszik) egy Japánból 
eredő telefonos csalási módszer. 
A csalást számítógépes tárcsá-
zással végzik, nagy mennyisé-
gű mobiltelefonszámon, vé-
letlenszerű sorrendben. Ezek 
nem fogadott hívásnak tűnnek 
a címzett telefonján, így elhi-
tetik, hogy egy valódi telefon-
szám volt, csak megszakadt a 
vonal, ezzel pedig ráveszik a kí-
váncsi felhasználókat a vissza-
hívásra. A telefonszámok ál-
talában emelt díjasak. – Ha az 
áldozat visszahívja a számot, 
azzal a saját számláját terheli 
meg, érdemes már eleve gya-
nakvással kezelni ezeket a hívá-
sokat – mondta a Soproni Témá-
nak Babelláné Lukács Katalin, 
a Soproni Rendőrkapitányság 
őrnagya, kiemelt bűnmegelő-
zési főelőadó. – Amennyiben 
a beérkező hívás szokatlan, ál-
talában háromjegyű előhívó-
számmal rendelkezik, majdnem 
biztos, hogy csalókról van szó, 

ilyen esetben már eleve gyana-
kodjunk! Ha ilyet tapasztalunk, 
megtehetjük, hogy blokkoljuk 
a hívás fogadását erre a hívó-
számra, de vannak olyan okoste-
lefonok, amelyek körzetszámra 
is tudnak blokkolni, így a későb-
biekben elkerülhetjük, hogy az 
adott előhívóval bejövő hívást 
kapjunk. Az interneten fellel-
hető adatbázisokban szerepel-
nek a már regisztrált veszélyes 
számok, de egy internetes ke-
reséssel vagy akár a telefonos 

tudakozóból az is könnyen ki-
deríthető, hogy melyik ország-
ból érkezett a hívás.

Ha a telefontulajdonost olyan 
országból keresték, ahol nem él 
ismerőse vagy rokona, és nem 
vár más hívást sem külföldről, a 
legbiztonságosabb, ha nem hív-
ja vissza a számot.

A főelőadó azt is kiemelte, 
hogy a telefonszolgáltatóknál 
az emelt díjas SMS-t le lehet til-
tani, ez főként kiskamaszt ne-
velő szülőknek lehet hasznos. 
– Megesik, hogy a gyerek olyan 
alkalmazást tölt le a telefonjá-
ra, amely emelt díjas SMS-eket 
generál. Ezt sokszor a szülők 
csak utólag, a számlából veszik 
észre. Ha eleve letiltjuk a mo-
bilon ezt a szolgáltatást, akkor 
megkímélhetjük magunkat az 
extra kiadástól és a gyereket a 
dorgálástól.

Vigyázat: telefonos csalók!
RENDŐRSÉGI SOROZAT

A Soproni Horvát Kulturális Egyesület és a 
Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormány-
zat szervezésében nagyszabású kulturális 
estet tartanak szeptember 28-án, szomba-
ton este hét órától a Novomatic-arénában. 
– A mostani rendezvényünk középpontjá-
ban a harminc évvel ezelőtti páneurópai 
piknik, valamint a határnyitás évfordulója 
áll. Emellett ezen a hétvégén lesz a város 
búcsúja is – mondta lapunknak Grubits Já-
nos szervező. – A helyi, illetve a térségbeli, 

megyei horvát nemzetiségi tánccsoportok, 
zenészek, énekesek mellett érkeznek ven-
dégek Vas megyéből is. Igazi összművésze-
ti fesztivál lesz, hiszen meghívtunk magyar 
és német együtteseket is.
A belépés ingyenes, ám regisztráció szüksé-
ges, amelyet előzetesen a nemzetiségi ön-
kormányzatnál lehet megtenni, de a hely-
színen is megoldható. Eddig már több mint 
ezren jelezték a részvételi szándékukat a 
rendezvényen. 

Több, korábban befejezett fejlesztés zárult 
le hivatalosan. Ezek közé tartozik a GYIK 
Rendezvényház, a Lackner-iskola, a Sopro-
ni Német Nemzetiségi Általános Iskola kor-
szerűsítése is – mondta el dr. Fodor Tamás 

polgármester hétfőn a GYIK-ban tartott saj-
tótájékoztatón. Az eseményen részt vett több 
önkormányzati képviselő is. Szintén ugyan-
ezen a napon jelentették be: a Páneurópai 
Piknik Emlékhely kialakítása is véget ért.

Ismét horvát kulturális est

Lezárult városi fejlesztések

A szabadság a legfontosabb
MUNKATÁRSUNKTÓL

1989 eseményei Győr–Moson–
Sopron megyében címmel tar-
tottak konferenciát az elmúlt 
héten Sopronban.

– Nekünk, magyaroknak a sza-
badságunk a legfontosabb, ez 
nemzeti történelmünk mozga-
tórugója, mert mindent ennek 
a kivívása érdekében tettünk az 
elmúlt évezredek során és te-
szünk ma is. A páneurópai pik-
nik egy olyan meghatározó ösz-
szejövetel volt, amely lezárt egy 

több évtizede tartó sötét korsza-
kot – mondta Szilágyi Péter, a Mi-
niszterelnökség nemzetpolitiká-
ért felelős miniszteri biztosa.

Németh Zoltán, a megyei köz-
gyűlés elnöke köszöntőjében ar-
ról beszélt, hogy a határnyitás 
harmincadik évfordulója jó al-
kalmat ad arra, hogy az egykori 
eseményeket hitelesen dolgoz-
zák fel és gyűjtsék össze.

A tanácskozáshoz kapcso-
lódva a Győr–Moson–Sopron 
megyei önkormányzat a Beth-
len Gábor Alap támogatásával 

pályázatot hirdetett május-
ban a megyében élő és tanító 
történelemtanárok számára, 
hogy készítsenek egy, az 1989-
es év megyebeli eseményeiről 
szóló oktatási anyagot, amely 
közelebb viszi a fiatalokhoz a 
korszakot.

Péter Ferenc, Maros megye 
tanácsának elnöke arról szólt, 
hogy a mai felnőtt generációnak 
beszélnie kell az 1989-es esemé-
nyekről, tudatosítva a fiatalok-
ban azt, hogy milyen volt az élet 
a rendszerváltás előtt.

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ

Hetven kiállító mutatkozott be 9000 négyzetméteren

Fában otthon vagyunk

PLUZSIK TAMÁS

Idén 11. alkalommal, a hagyományoknak meg-
felelően szeptember második hétvégéjén ren-
dezte meg a Sopron Holding Zrt. az innoLig-
num Erdészeti és Faipari Szakkiállítást és Vásárt. 
A rendezvénynek a Novomatic-aréna és a kör-
nyező szabad terület adott otthont.

– A faipar és az erdészet szel-
lemi központja Sopron, az in-
noLignum kiállítás pedig az a 
hely, ahol az elmélet és gyakor-
lat találkozik, ráadásul a gazda-
ság szereplőinek jelenlétében 
– hangsúlyozta megnyitójában 
dr. Farkas Ciprián városi tanács-
nok, önkormányzati képviselő. 
– A kiállítás és a szakvásár vá-
rosunk számára éppoly fontos, 

mint az egyetemnek és a kiállító 
vállalkozóknak, hiszen Sopron-
ban minden adott ahhoz, hogy 
a vásár továbbra is kiemelkedő 
színvonalon működhessen. 

A kilencezer négyzetméteren 
közel hetven kiállító termékei-
nek megtekintése mellett a lá-
togatók lecsúszhattak a kiállítás 
fölött kiépített drótkötélpá-
lyán, láthattak faesztergályos 

bemutatót, a kicsiknek pedig Na-
tura játszóház színesítette a há-
romnapos programot. A vásárral 
egy időben a Soproni Egyetem 
A fa kreatív ipari felhasználása 
címmel konferenciát rendezett.

– Itt kiválóan tudunk szemé-
lyes kapcsolatokat ápolni és te-
remteni – emelte ki dr. Alpár 
Tibor, a Soproni Egyetem 

rektorhelyettese. – Minden év-
ben szervezünk konferenciá-
kat, amelyek során megosztjuk 
partnereinkkel a tapasztalata-
inkat és hogy mivel foglalkozik 
az egyetem, de ezen a rendez-
vényen a rengeteg résztvevőnek 
és a közvetlen hangulatnak kö-
szönhetően hatékony eszme-
cserét tudunk folytatni. 

Belépni tilos  
és életveszélyes!
Második világháborús robba-
nótesteket találtak a Fertőráko-
si-öbölben, ezért tilos belépni a 
területre. A medervizsgálatot 
a Fertő tavi Speciális Kutató és 
Mentő Vízi Polgárőr Egyesület 
szonárral felszerelt hajók segít-
ségével végezte el. A felderítő 
munka eredményéről a Sop-
ron–Fertő Turisztikai Fejlesztő 
Nonprofit Zrt. értesítette a Ma-
gyar Honvédség Tűzszerészeti 
Szolgálatát. – Életvédelmi okok-
ból a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően kötelességünk le-
zárni az érintett területet – áll 

a fejlesztő cég közleményében. 
– A Magyar Honvédség Tűz-
szerész Szolgálata intézkedik 
a robbanótestek biztonságos 
kiemeléséről és megsemmisí-
téséről, ezért szeptember 16-
án 12 órától a Fertő Tavi Vízite-
lep területére belépni tilos és 
életveszélyes! 

A terület használóit a Sop-
ron–Fertő Turisztikai Fejlesztő 
Nonprofit Zrt. értesítette arról, 
hogy bérleményüket nem tud-
ják megközelíteni. A belépési 
tilalom további értesítésig ma-
rad érvényben.

RÖVIDEN

A soproni barokk zene
Koncerttel egybekötött könyv- és lemezbemutatót tartot-
tak szombaton az evangélikus gyülekezeti házban. – A sop-
roni evangélikus zenei archívum jelentős zenetörténeti for-
rásokat őriz: Sopronban írt és előadott műveket, valamint 
olyan európai zenei emlékeket, amelyek a Soproni Evangé-
likus Levéltár gyűjteményén kívül sehol máshol nem lelhe-
tők fel – mondta Leidemann Sylvia. A zenekutató, karnagy 
és csembaló művész az MTA ösztöndíjának segítségével 
különböző magyarországi egyházi gyűjteményekben, így 
a Soproni Evangélikus Levéltárban is végzett kutatómun-
kát. Barokk zene Sopronból című összefoglaló műve, illet-
ve CD-je ezekbe a zenei kincsekbe ad betekintést.

Eltemették Bindes Ferenc atyát
Örök nyugalomra helyezték a Szent György-templom 
egykori plébánosát, Bindes Ferencet. A gyászmisén a ro-
konság és a híveknek, Bindes atya tisztelőinek sokasága 
vett részt. A szertartást Veres András győri megyéspüs-
pök vezette le. Bindes Ferenc hamvait az altemplomban 
helyezték örök nyugalomra, s végakarata szerint a ko-
szorúkra, virágokra szánt összeggel a papnevelés célja-
it támogatják. Mint arról beszámoltunk, a nyugalmazott 
plébános életének 86., papi szolgálatának 62. évében, 
augusztus 21-én hunyt el.

›

Idén immár tizenegyedszer tartották meg a faipari kiállítást és a szakvásárt FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS

DÍJAZOTTAK: A megnyitót követően dr. Farkas Ciprián átad-
ta Sopron Megyei Jogú Város vásári különdíját Kóródi Sza-
bolcsnak, a Stan Tools and Nails Kft. képviselőjének. Az in-
novációs díjat dr. Alpár Tibor rektorhelyettestől vehette át 
az IG+JM Kft képviselője. Vásárdíjat kapott a Güde Hunga-
ry, a Gordius Lignum és az Újgép-Kő Kft. Egy oktatási intéz-
ményt is kitüntettek: a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara 
különdíját a Roth-szakiskola érdemelte ki.
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Az iskolai teljesítményhelyzetek – az ar-
ra hajlamos gyerekeknél – szorongást vált-
hatnak ki. Ezért az első hetek legfontosabb 
iskolai „feladata” az adaptáció, de a szülő is 
sokat tehet a gyermek kiegyensúlyozottsá-
gának megőrzéséért.

Az iskolakezdés minden gye-
reknek óriási változást hoz 
az életébe, hiszen a sok játék-
kal és mozgással töltött nyá-
ri szünetet felváltja a szigorú 
iskolai napirend. Egyre több 
szülő tapasztalja, hogy gyer-
meke az iskolakezdés után 
sokkal fáradékonyabbá válik, 
csökken a lelkesedése. – Ez 
bizonyos fokig, főleg az első 
osztályosoknál természetes, 
hiszen egy új élethelyzethez 
lépésről lépésre kell alkalmaz-
kodni, és „gyereke válogatja”, 
hogy ki milyen ütemben ké-
pes erre – mondta a Soproni 
Témának dr. Bodnár Mária, a 
Soproni Gyógyközpont pszi-
chiátriai osztályának főorvosa. 

– Azt várják a mai iskolások-
tól, hogy az új közegben egy-
ből jól „funkcionáljanak”, ami 
nagyon ritka. Az ember életé-
ben minden nagy változáshoz 
adaptációs idő tartozik, mely-
nek hossza egyénileg változó: 
vannak gyerekek, akik egyik 
élethelyzetből a másikba sza-
badon, könnyen lépnek át, má-
soknak ugyanehhez több idő 
szükséges. Akár 6–8 hét is el-
telhet, míg egy kisiskolás gye-
rek megszokja az új közeget.

A gyerekek számára az isko-
la kiemelt fontosságú szociali-
zációs közegként működik. Az 
iskolához való viszonyt nagy-
mértékben befolyásolja a szo-
rongás, amelyet a gyerekek a 

teljesítményhelyzetekkel kap-
csolatban élnek meg. – A gye-
rekek szorongása a legkülön-
félébb tünetekkel jelentkezhet, 
a „klasszikus” körömrágástól 
kezdve a szervi okra nem visz-
szavezethető rendszeres has- 
vagy fejfájásig – tette hozzá a 
főorvos. – Ezen tünetek min-
denképp figyelemfelkeltőek 
kell, hogy legyenek a szülő szá-
mára. Mindenképp beszélges-
sünk a gyermekekkel és bizto-
sítsuk őket arról, hogy nem a 
teljesítményüktől függ, meny-
nyire fontosak! Tartós szo-
rongás esetén érdemes lehet 
emellett valamelyest levenni a 
hangsúlyt az iskoláról, hiszen a 
közös programok, a barátokkal 
való időtöltés is éppen olyan 
fontos szerepet kell, hogy kap-
jon életükben, mint az iskola.

Ha azonban hosszabb távon 
tapasztalható, hogy gyerme-
kek szorongása állandósult, 
esetleg a tünetek súlyosbod-
tak, mindenképp hasznos le-
het egy szakember, gyermek-
pszichológus felkeresése.

Hozzá kell szokni az iskolához!

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

20 százalékkal nőtt a cég termelése 

A jövő szolgálata

HUSZÁR JUDIT

A folyamatos komplex fejlesztés és az együtt-
működés a haladás záloga – hangzott el a 
Hirschler Glas Kft.-nél tartott rendezvényen.  
A soproni családi vállalkozás pénteken ünne-
pelte az alapítása 120. évfordulóját, illetve le-
zárult egy közel 200 milliós kormányzati tá-
mogatású fejlesztésük is.

„Ha valaki egyedül álmodik, az 
csak egy álom. Ha sokan álmod-
nak együtt, az egy új valóság kez-
dete.” – ezt a Hundertwasser idé-
zetet választotta a rendezvény 
mottójának Hirschler Judit. 
A Hirschler Glas Kft. vezetője be-
számolt családja elmúlt 120 évé-
ről, arról, hogyan alakult a vállal-
kozás sorsa dédapja, Hirschler 
Rezső első, Rákóczi Ferenc ut-
cai üzletének megnyitása óta. 
A cég jelenleg magas minőségű 
járműipari visszapillantó tükrö-
ket gyárt, de a legújabb technoló-
giával elvégzik luxusautók külső 

üvegezését, illetve beszállítóvá 
váltak a repülőgépiparban is. 
Tavaly közel 200 millió forintot 
nyertek az Innovációs és Techno-
lógia Minisztérium pályázatán. 
A fejlesztési program keretében 
létrehoztak egy beszállítói cso-
portot, áttervezték a termelés-
irányítást, négy kutatásfejlesztő 
projektet indítottak, és moderni-
zálták a technológiát is. 

– A fejlesztés hatására 20 
százalékkal nőtt a cég terme-
lése, a következő időszakban 
pedig újabb 10–15 százalékos 
emelkedés várható – mondta 

dr. György László gazdaság-
stratégiáért és szabályozásért 
felelős államtitkár. – A Hirsch-
ler Glas Kft. megtestesíti mind-
azt, ami a magyar kormánynak 
fontos. Egy Magyarországhoz 
hű családi vállalkozásról van 
szó, amelyet egy négygyerekes 
családanya vezet.

– A polgári kormány növeke-
dési pályára tette a gazdaságot 
– hangsúlyozta a rendezvényen 
dr. Simon István alpolgármester. 
–  A család- és gazdaságvédelmi 
akciótervek stabilizálják és időt-
állóvá teszik az ország helyzetét. 
Ezzel együtt a kormány felkarol-
ta Sopront. A mostani közös fej-
lesztések egy újabb aranykor le-
hetőségével kecsegtetnek.

A rendezvényen a Hirschler 
család tagjai, a cég dolgozói, part-
nerei mellett részt vett a soproni 
iparosok képviselete is. Hirsch-
ler Juditnak itt adták át 2019. 
első innovációs menedzsment 
nagydíját. 

Az október 13-i önkormányzati választáson három polgármesterjelölt mé-
retteti meg magát. A Soproni Téma a korábbi gyakorlatnak megfelelően 
arra kérte a jelölteket, hogy röviden mutassák be programjukat. A lehe-
tőséggel   – abc sorrendben – dr. Farkas Ciprián és dr. Varga Norbert élt.

Polgármesterjelöltek
Önkormányzati választás OKTÓBER 13.

Az egyik alapvető fel-
adatomnak tekintem a 
Modern Városok Prog-
ram soproni fejlesz-
téseinek sikeres 
befejezését. A köz-
lekedés rendjét 
szakértőkkel vizsgáltatjuk felül, míg a 
parkolási gondok enyhítésére már kész 
terveink vannak. Az Árpád utcai parko-
lóház új kiviteli tervei elkészültek, ver-
senyeztetéssel keressük a kivitelezőt. 
A Sopron Plazánál az ingázók számára 
egy P+R parkolót építünk. Hamarosan 
átadjuk az aranyhegyi lakópark 9400 
négyzetméteres parkolóját is. Kiemelt 
feladat lesz a jövőben is a közintéz-
mények – bölcsődék, óvodák, iskolák, 
sportlétesítmények, az utak és járdák 
felújítása, karbantartása. Fontosnak tar-
tom, hogy a városnak korszerű, környe-
zetkímélő buszparkja legyen, és hogy a 
vasútállomás közelébe telepítsük az au-
tóbusz-pályaudvart. 
Az M85-ös autóút kiépítése, valamint az 
új ipari–logisztikai központ a vasúttal 
nagy fejlődési lehetőséget jelent Sop-
ronnak. Jó lenne minél előbb egy új ter-
melői piacot is kialakítani. 

Sopronban születtem, 
ahogy feleségem és két 
gyermekem is, itt végeztem 
középiskolai tanulmá-
nyaimat, majd taná-
ri és hittudományi, 
illetve politológu-
si végzettséget szereztem. Közgazdaság-
tudományokból doktoráltam Sopronban, 
s itt dolgozom egyetemi docensként. Sop-
ron egyre nehezebben élhető, az országon 
belüli migráció célpontja vagyunk. Tízez-
rek jönnek ide a jobb élet reményében, de 
a jogszabályi kötelezettségek ellenére ke-
vesen rendelkeznek bejelentett soproni 
lakcímmel. Ettől lesz rejtett ez a migráci-
ós folyamat. Ez a probléma komoly bevé-
teliforrás-kiesést okoz városunknak. Ha-
sonlóan komoly probléma, hogy ma nem 
itt, Sopronban, hanem Budapesten szület-
nek a várost érintő döntések. A város min-
dennapjai, a Fertő tó, az uszoda fejlesztése 
nem történhet a soproniak feje felett. Ne bu-
dapesti érdekek mentén vezessék Sopront! 
Ha azt szeretné, hogy ez ne folytatódjék to-
vább, október 13-án szavazzon rám! Legyen 
Sopron élhető, okos (digitalizált), zöld vá-
ros!  Programom részletes pontjait megta-
lálhatják facebook-oldalamon. 

Dr. Farkas Ciprián 
Fidesz–KDNP 

Dr. Varga Norbert 
Független

Tradíciók újrahangolva mottóval tartottak hagyományőrző hétvégét 
Sopronbánfalván. A Bánfalváért Baráti Kör Egyesület szervezésében a 
Hajnal téren ezúttal is színes, változatos programok várták a kilátogatókat. 
A kulturális események mellett volt bográcsfőző verseny, illetve idén is 
megkoszorúzták a Hajnal téri emléktáblát. FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Hagyományőrző hétvége

RÖVIDEN

Útfelújítás
Az önkormányzat megbízásából a hét ele-
jén elkezdődött az útfelújítás a Boldogasz-
szonyi utcában. A tervek szerint az aszfaltot 
csütörtöktől marják fel. Ezen idő alatt, va-
lamint az új burkolat elkészültéig nem le-
het majd bejárni a házakhoz. A kivitelező 
arra kéri az erre haladókat, hogy fokozott 
óvatossággal közlekedjenek, és ügyeljenek 
a sebességkorlátok betartására.

Bőrünk és a klímaváltozás
Az Egészséges, szebb, emberibb környe-
zetért, a Virágos Sopronért rendezvényso-
rozat következő rendezvényét szeptember 
24-én, kedden 16 órától tartják a Ligne-
um látogatóközppontban. Dr. Nagy Lídia 
bőrgyógyász és allergológus tart előadást 
a bőrünk válaszai a klímaváltozásra cím-
mel. A résztvevők ezúttal is virágokat kap-
nak ajándékba.

›

Dr. György László (k), dr. Simon István és Hirschler Judit együtt járta végig a 
Hirschler Glas Kft. csarnokát FOTÓ: PLUZSIK TAMÁS
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Ki nekünk Jézus Krisztus?
Szeptember 18., szerda 15 óra, pedagógusok műve-
lődési háza
Dr. Reisinger János irodalomtörténész előadása

Mágia és varázslás az ókori 
Egyiptomban

Szeptember 18. 18 óra, GYIK Rendezvényház
Hiteles ókori források alapján vizsgáljunk meg híres „va-
rázseseteket”. Szerelmi receptek, fekete mágia és halot-
tas könyvek varázsformulái mind-mind terítékre kerül-
nek majd a vetítettképes előadás során.

Crescendo hangversenybérlet
Szeptember 18. 18 óra, Liszt-központ
A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar bérleti so-
rozata. A 190 éves soproni zeneiskola és a szimfoniku-
sok közös estje.

Progress Sopron
Szeptember 20–25., Liszt-központ
Alternatív színházak fesztiválja

Gyermekkönyv-cserebere
Szeptember 20., péntek 10–18 óra, Széchenyi István 
Városi Könyvtár 
Várják a megunt, kinőtt, elolvasott, el nem olvasott 
könyveket. Amennyit valaki hoz, annyit vihet. A hiányos, 
szakadt, sérült, szennyezett könyveket nem fogadják el. 

Misi Mókus kalandjai
Szeptember 20. 17 óra, HetedHét Rendezvényház
A Csemete Bábszínház előadásában

Titkok és talányok 
Szeptember 20. 18 óra, Soproni TIT nagyterme 
Szabó Ágnes nyelvi antropológus, az ősnépek, ős-
nyelvek kutatójának előadása. A Soproni Magyar Tükör 
Szellemi Műhely szervezésében. 

Hobo hármasoltár estje
Szeptember 20. 19 óra, GYIK Rendezvényház
Hobo hármasoltárát József Attila költő, Jim Morrison, 
a The Doors énekese és dalszövegírója, valamint Vla-
gyimir Viszockij színész, énekes, költő, a ’60-as, ’70-es 
évek orosz bálványa alkotja. 

Ingyenes garantált séták
Erdei kirándulás
Szeptember 21., szombat 10 óra, Hotel Lövér 
buszmegálló
Belvárosi séta 
Szeptember 22., vasárnap 10.30, Tourinform iroda 

Szüreti muri
Szeptember 21., szombat 18.30, GYIK Rendezvényház 
Batyus zenés–táncos mulatság a szüret jegyében
Rendező: Wandorfer Hagyományőrző Egyesület

Cédrustól cédrusig 
Szeptember 22., vasárnap 15 óra, Cédrus Könyv-
kereskedés 
Kultúrséta a Munkácsy-emlékév tiszteletére
A séta útvonala 3 kilométer, a Cédrus Könyvkereske-
déstől a Lövérekig mennek a résztvevők. A visszaút kis-
vonattal is lehetséges. Regisztráció: szk@prokultura.hu

Hogyan értsük félre a nőket?
Szeptember 22. 19 óra, GYIK Rendezvényház 
Csányi Sándor színházi estje

Dr. Kovács Gábor PhD. genetikus 
előadása

Szeptember 24., kedd 18 óra Soproni TIT nagyterme
A modern molekuláris genetika a betegségek megelő-
zésének szolgálatában

Felfedezések az orvoslásban
Szeptember 25., szerda 17 óra, Soproni Evangé-
likus Múzeum
A múzeumok őszi fesztiválja programja 

Barangolások és kalandozások
Németh Ottó festőművész kiállítása szeptember 20-
ig, munkanapokon 15–17 óra között tekinthető meg a 
Várkerület Galériában.

Juhász Tibor és Fábián Attila 
kiállítása

Megtekinthető szeptember 26-ig a GYIK Rendezvény-
ház előterében. 

150 éves a Soproni Városszépítő 
Egyesület 

A kiállítás megtekinthető szeptember 29-ig a Fes-
tőteremben. 

EZ LESZ…
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MÉDIAPARTNEREINK:

A biztonságos 
közlekedésért

P. HORVÁTH LÁSZLÓ

Az önkormányzat koordinálásá-
val rendőrök, polgárőrök, közterü-
let-felügyelők és önkéntesek segí-
tik a csúcsforgalomban az iskolák 

környékén és a Pozsonyi úti körforgalomnál a 
közlekedést. 

Felbolydul hétköznap regge-
lente Sopron – a szülők viszik 
a gyermekeiket iskolába, óvo-
dába, majd sietnek a munka-
helyükre. Mindez azt is jelen-
ti, hogy ebben az időszakban 
még intenzívebb a gépjármű-
forgalom a város utcáin, illet-
ve az oktatási intézmények 
környékén. Az önkormányzat 

koordinálásával a rendőrség 
mellett a nyugdíjas rendőrök, 
polgárőrök, közterület felügye-
lők reggelente a város több 
pontján irányítják a forgalmat, 
illetve segítik a gyalogosokat. 
A rendőrség irányítja a forgal-
mat például Pozsonyi úti kör-
forgalomnál, de jelen vannak 
a Széchenyi téren is, ahogy a 

Hunyadi-iskola, valamint a Gár-
donyi környékén is találkozhat-
nak velük a szülők és a diákok. 
A Fenyő téri iskolánál az önkor-
mányzat a tanév kezdete előtt 
egybenyitotta a korábban sö-
vénnyel elválasztott két par-
kolót, így autóval már körbe 
lehet járni az épületet, s nem 
kell megfordulniuk. A Bánfalvi 
úti zebránál az átkelést pedig a 
nyugdíjas rendőregyesület tag-
jai segítik.

A megkérdezett soproniak 
egybehangzóan állítják: helye-
sen döntött az önkormányzat, 
hogy fellépett a biztonságos 
közlekedés érdekében.

Madarászné Zügn Anita bí-
zik benne, hogy biztonságosabb 

lesz a közlekedés az iskolák, óvo-
dák környékén. – Sokan csak egy 
pillanatra állnak meg, pont ad-
dig, amíg a gyermekük kiszáll 
az autóból, és beszalad az isko-
lába. Ilyenkor jó, ha van, aki fi-
gyel rájuk.

– Hétköznapokon reggel nyolc 
óra előtt kerékpárral nem is in-
dulok útnak, olyan nagy a forga-
lom – mondta a Kossuth Lajos 
utcában élő Végerbauer Péter-
né. – Jó dolog, hogy a rendőrök, 
polgárőrök vigyáznak a diákok-
ra. A gyerekek már csak olyanok, 
hogy szeretnek lótni-futni, a fi-
gyelmük megoszlik, és nem biz-
tos, hogy észreveszik a körülöt-
tük lévő környezetet. Mindent 
összevetve, dicséretes az önkor-
mányzat intézkedése.

Bodnár András azon a véle-
ményen van, hogy ha így lehet 
megoldani a felmerült prob-
lémát, akkor a jövőben is ezt 
kell alkalmazni, esetleg kibő-
víteni. – Sok jármű közlekedik 
nap mint nap a városban, a tor-
lódások elkerüléséért a szülők 
is tehetnek – tette hozzá. – Vá-
laszthatjuk például a tömeg-
közlekedést, a kerékpárt vagy 
az elektromos rollert is. Az au-
tózási, parkolási gondokra adhat 
enyhítést a parkolóház és az új 
P+R parkoló megépítése.

Hősöket 
keresünk!
Szerkesztőségünk fenn-
állása óta elkötelezett a 
soproni emberek bemu-
tatása mellett. Ezt a vál-
lalásunkat a jövőben is 
tartjuk, sőt szélesíteni 
kívánjuk újabb és újabb 
soproniak megismer-
tetésével. Ezért olyan 
embereket keresünk, 
akik szűkebb–tágabb 
környezetükben kiér-
demelték a körülöttük 
élő emberek szerete-
tét, tiszteletét. Lehet ő 
egy nagymama, máso-
kon segítő ezermester 
vagy segítő tanácsadó, 
egy közösség szerve-
zője vagy aktív tagja. 
Szóval bárki, akire fel-
néznek olvasóink! Ha 
ismernek ilyen embert 
a környezetükben, ír-
ják meg nekünk, hogy 
ki ő, hogy érhetjük el, 
és hogy miért olvas-
nának róla örömmel a 
 Soproni Témában! Leve-
leiket a szerkesztoseg@
sopronitema.hu e-mail- 
címre várjuk!

SZOBROK, MŰEMLÉKEK, KÖZÉPÜLETEK

Gótikus ülőfülkék
A budai vár mellett Sopron történelmi belvá-
rosában található a legtöbb gótikus ülőfülke, 
mely egyfajta magyar sajátosság, a közép-
kori hazai építészet egyik „találmánya”. Ké-
pünkön a Templom utca 12. számú ház ka-
pualjában lévő gótikus ülőfülkesor látható, 
melynek kialakítása a 15. század elejére te-
hető. Feltehető, hogy az első városi ülőfül-
kék mintegy utánozták a várak kapualját, 
ahol hasonló kialakítású fülkékben az őr-
ség strázsált. Hogy a lakóházakban mi volt 
az eredeti funkciójuk, arról mind a művé-
szettörténészek, mind az építészek köré-
ben sok feltevés kering. Genthon István ne-
ves művészettörténész szerint a lovon vagy 

kocsin érkező háztulajdonost, illetve vendé-
geit a személyzet az ülőfülkékben várhatta, 
de egyúttal kifejezője volt a ház építészeti 
gazdagságának is, ami egyúttal a tulajdonos 
vagyoni helyzetére is utalt. Van olyan felté-
telezés is, hogy az ülőfülkéket egyszerűen 
árupadnak (is) használták, de az eléjük állí-
tott kecskelábú asztalokkal a kapualji boroz-
gatás kényelmesebbé tételét is szolgálhat-
ták. Mi pedig örüljünk és vigyázzunk a több 
mint fél évezredes hungarikumokra, netán 
még ücsörögjünk is rajtuk, gyönyörködjünk 
bennük, kedvünk szerint szabadon gondol-
kodva arról, hogy vajon mi is lehetett a ren-
deltetésük… FOTÓ ÉS SZÖVEG: PLUZSIK TAMÁS

Bodnár András
Madarászné 
Zügn Anita Végerbauer Péterné
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A minap munkatársaim jóvoltából 
egy facebook-bejegyzés került elém. 
Témája a Fertő fejlesztésével kapcsolatos aláírásgyűj-
tés volt és persze a hozzáfűzött magyarázat. Az ér-
deklődésemet azért keltette fel, mert a szeptember 
4-ei számunkban „A Fertő-fejlesztés nem jelent koc-
kázatot” címmel írtunk a Ramsari Egyezmény Ma-
gyar Nemzeti Bizottsága Kócsagvárban megtartott 
kihelyezett üléséről, amelyen egyértelműen rögzítet-
ték, hogy a fejlesztés természetvédelmi, környezet-

védelmi szempontból 
– különös tekintettel 
a Fertő ramsari terü-
let természeti értékei-
re – nem jelent kocká-
zatot. (Hogy mi is az a 
nemzetközi vizes élő-
helyekről szóló ram-
sari egyezmény, arról 
ugyancsak a fent em-
lített írásunkban olvas-
hatnak.) Ezen az ülésen 
hangzott el az is, hogy 

a fejlesztés nem érint különösen védett természeti 
értékeket, hiszen a beruházás kizárólag egy eredetileg 
is idegenforgalmi célra, mesterségesen létrehozott 
területen valósul meg. Ezt nem más, mint a nemze-
ti park igazgatója, Kulcsárné Roth Matthea mondot-
ta. A facebook-bejegyzésben a fentiekkel ellentét-
ben természetrombolást és gigantomán beruházást 
emlegetnek, amely abszolút nem veszi figyelembe 
– szerintük – a zöldterületek és a fák meglétének 
szükségességét, és erősen környezetkárosító hatású. 
Nem nehéz felfedezni, hogy állításaik szöges ellen-
tétben állnak a ramsari bizottság kihelyezett ülésén 
elhangzottakkal. Az olvasó meg csak kapkodja a fejét. 
Vajon kinek higgyen? A szakembereknek vagy azok-
nak, akik könnyen átlátható módon, minden szakmai 
érvet nélkülözve, valamilyen haszonszerzés érdeké-
ben próbálnak belekötni egy a város és környékének 
életét hosszú időre meghatározó beruházásába. Én 
tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét, és 
elfogadom, ha egy fejlesztést – esetünkben a Fer-
tő tavit – másképp látnak, mert ebben nincs semmi 
rossz. A gondot az jelenti, ha hamis vagy félinformá-
ciókkal próbálnak embereket becsapni, ha semmi-
be se veszik a szakemberek véleményét, különö-
sen akkor, ha mindenre kiterjedő felmérés, elemzés 
előzte meg a beruházás kezdetét. Hogy mennyire 
megalapozatlan a véleményük, azt jól tükrözi a ter-
vezett ökocentrummal kapcsolatot állásfoglalásuk. 
Idézem: „… meglátásuk szerint ironikus az, hogy a tó 
biodiverzitását egy zárt helyen kívánják bemutatni…”. 
Nos, túl azon, hogy így egy értékes területet véde-
nek meg az ökocentrum kialakításával, egy helyen 
lesz látható a térség összes természeti értéke. Ilyen 
megoldások a világ számos pontján és Magyaror-
szágon is léteznek. Elég csak a Tisza-tavi ökocent-
rumra gondolni. Szóval nem ártana egy kicsit alapo-
sabban körülnézni, szakemberekkel konzultálni, és 
valódi érveket felsorakoztatni. Persze, csak ha van-
nak. Ezek hiányában érthető, hogy nem marad más, 
mint a magamutogatás, a légből kapott, hamis gon-
dolatok hangoztatása. Én mindenesetre jobban hi-
szek a tekintélyes szakembereknek, mint az egyéni 
érdekeiket előtérbe helyezőknek. 

„…egy értékes terüle-
tet védenek meg az 
ökocentrum kialakítá-
sával, egy helyen lesz 
látható a térség összes 
természeti értéke. 
Ilyen megoldások a 
világ számos pontján 
és Magyarországon is 
léteznek.”

Horváth Ferenc jegyzete

Hamis szavak

Beemelték a hídgerendákat
MUNKATÁRSUNKTÓL

Beemelték a hídge-
rendákat az épülő 
M85-ös gyorsforgalmi 
út nagycenki csomó-
pontjánál kialakítan-
dó felüljáróra. Tér-
ségünkben elsőként 
itt végeztek hason-
ló munkát. 

A 84-es főút felett átvezető új 
útra 24 darab, mintegy 25 mé-
ter hosszú, előregyártott elemet 
helyeztek el. A közel húszton-
nás beton műtárgyakat Duna-
újvárosban gyártották, onnan 
vasúton érkeztek meg a lövői 
vasútállomásra, innen pedig 
teherautókkal szállították azo-
kat a helyszínre. Ezt követően a 
Sopron-kelet csomópont része-
ként épülő hídnál tettek a he-
lyére újabb húsz darab geren-
dát. A nyomvonalon javában 
tart a többi beton műtárgy ki-
alakítása, és amint lehetséges, 
be is emelik majd az elemeket.

Ide tartozik még, hogy a 
nagycenki csomópont kialakí-
tásához ideiglenesen elterelik 
a forgalmat. Az autósok ezen a 

rövid szakaszon már a leendő 
M85-ösön haladhatnak. A ter-
vek szerint a fel- és lehajtó év 
végére, 2020 elejére készülhet 
el, Nagycenk és Sopron között 
pedig már elkezdődött az asz-
faltburkolat kialakítása. A Sop-
ron–Szombathely közötti vasút-
vonalon, Pereszteg térségében 

jól haladnak az új vasúti felül-
járó kialakításával. 

Az új fejleményeket össze-
gezve jól látszik, hogy Sopron a 
közeljövőben bekapcsolódhat a 
hazai és a nemzetközi gyorsfor-
galmi úthálózatba.

Mint arról lapunkban több-
ször beszámoltunk, négy 

szakaszra bontva épül meg 
M85-ös gyorsforgalmi út Csorna 
és Sopron közötti még hiányzó 
szakasza. Városunk és az ország-
határ közötti rész sem marad 
gyorsforgalmi út nélkül. Itt zaj-
lik az érintett területek kisajátí-
tása, valamint elkezdődött a ré-
gészeti feltárás is.

Fenntartható a növekedés a következő években is

Felívelő korszak
HORVÁTH FERENC 

– A városépítés, -fejlesztés a jövőben is foly-
tatódhat, a kormány kiemelten kezeli Sopront 
– jelentette ki Varga Mihály miniszterelnök-he-
lyettes, pénzügyminiszter múlt heti fórumán.

Varga Mihály volt a soproni-
ak vendége azon a fórumon, 
amely tájékoztatást adott az 
ország pénzügyi–gazdasá-
gi helyzetéről, valamint Sop-
ron és a kormány kapcsolatá-
ról. Az eseményen jelen volt 
dr. Molnár Ágnes országgyű-
lési képviselő, dr. Simon István 
alpolgármester, valamint szá-
mos önkormány-
zati képviselő és 
képviselőjelölt 
is. Barcza Attila, 
Sopron és térsé-
ge országgyűlési 
képviselője kö-
szöntötte a meg-
jelenteket, majd 
dr. Farkas Cip-
rián, a Fidesz–
KDNP polgár-
mesterjelöltje 
adott áttekintést 
Sopron fejlődéséről, a már meg-
valósult és a még folyamatban 
lévő fejlesztésekről, majd ki-
tért arra is, hogy az említette-
ken túl milyen új tervei vannak 
a jövőben.

– A közlekedés rendjét szak-
értőkkel vizsgáltatjuk felül, míg 
a parkolási gondok enyhítésé-
re már kész terveink vannak 
– mondotta dr. Farkas Ciprián. 
– Az Árpád utcai parkolóház új 
kiviteli tervei elkészültek, verse-
nyeztetéssel keressük a kivitele-
zőt. A Sopron Plazánál az ingá-
zók számára egy P+R parkolót 
építünk. Hamarosan átadjuk 
az aranyhegyi lakópark 9400 
négyzetméteres parkolóját is, 
ami az ott lakóknak jelenthet 

könnyebbséget. Kiemelt feladat 
lesz a jövőben is az utak felújí-
tása. Fontosnak tartom, hogy a 
városnak korszerű, környezet-
kímélő buszparkja legyen, és 
hogy a vasútállomás közelébe 
telepítsük az autóbusz-pályaud-
vart. Az M85-ös autóút kiépíté-
se, valamint az új ipari-logisz-
tikai központ a vasúttal nagy 

fejlődési lehető-
séget jelent Sop-
ronnak. Jó lenne 
minél előbb egy 
új termelői pia-
cot is kialakítani. 

Ezt követően 
lépett a mikro-
fonhoz a pénz-
ügyminiszter, aki 
áttekintést adott 
az ország helyze-
téről, felidézve, 
hogy milyen ál-

lapotban vette át az országot 
a jelenlegi kormány. Mint el-
hangzott „saját pályára álltunk, 
minden fontos kérdésben ki-
kérve az emberek véleményét”. 
A sajátos magyar modell ered-
ményei napjainkban már vitat-
hatatlanok: 2010 óta 820 ezer 
új munkahelyet teremtettek, 
folyamatosan nőnek a bérek, 
1 százalékos a munkanélküliség. 
A GDP is évről évre emelkedik, 
idén az első félévben 5,1 száza-
lékkal bővült a nemzeti összter-
mék. Varga Mihály véleménye 
szerint fenntartható a növeke-
dés a következő években is, an-
nak ellenére, hogy a világgazda-
ságban lassulás érzékelhető, és 
hogy Németországban alacsony, 

1 százalék körüli a GDP. Jövőre 
4 százalékos bővüléssel számol 
a kormány. A pénzügyminisz-
ter szólt a demográfiai helyzet-
ről, kiemelve, hogy a születések 
számának növelése ugyan nem 
pusztán anyagi kérdés, de kor-
mány mindent megtesz, hogy 
segítse a gyermekvállalást. Ezt 
a célt szolgálja az otthon- és 
családtámogatási rendszer és 
mindennek az alapja, a mun-
kalehetőség. Kitért az ország 
biztonsági helyzetére is. Ma-
gyarország Európa 10 legbiz-
tonságosabb országának egyi-
ke. Ez többek között a migrációs 
politikánknak is köszönhető, de 
nyomatékosította, hogy a való-
di menekülteknek továbbra is 

minden segítséget és támoga-
tást megadunk. Az önkormány-
zatokat összesen 1370 milliárd 
forint adósságtól szabadította 
meg a kormány. Ez volt az alap-
ja – a kormány támogatásával 
– a települési fejlesztéseknek. 
A Modern Városok Program-
ra négyezer-milliárd forint áll 
rendelkezésre. Varga Mihály ki-
emelte, a kormány kiemelten 
kezeli Sopront. A városépítés, 
-fejlesztés a jövőben is folyta-
tódhat. Megismerve a Farkas 
Ciprián által vázolt fejlesztési 
terveket, kijelentette, azokat a 
kormány is támogatja. „Egy fel-
ívelő korszak elején vagyunk” 
összegezte a jövő kilátásait a 
miniszter.

„…a kormány min-
dent megtesz, 
hogy segítse a 
gyermekvállalást. 
Ezt a célt szol-
gálja az otthon- és 
családtámogatási 
rendszer.”

VARGA MIHÁLY
Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, pénzügy-
miniszter Sopronban FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Készül az M85-s egyik hídja: Nagycenk térségében 24 darab, mintegy 25 méter 
hosszú, előregyártott betonelemet helyeztek el FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

Mentők 104
Katasztrófavédelem  
(Tűz oltóság, Polgári Védelem) 
 105 • 510-672 • 510-617
Rendőrség  107 • 311-234
Általános segélyhívó  112
Belföldi tudakozó  11800
Orvosi ügyelet 312-010
Soproni Gyógyközpont  
központi szám 514-200
Soproni Gyógyközpont 
előjegyzés  514-205 • 514-206
Polgármesteri hivatal 
 06-80/204-322 • 515-100
Soproni Polgárőr Egyesület 
 06-30/385-5732
Sopron Holding  
központi szám 514-500 
Közútkezelés  515-123

Soproni Szociális Intézmény 
 506-400
Gyermekjóléti szolgálat 
  524-361
Támogató szolgálat 
 06-20/395-9040
Családsegítő szolgálat 
  524-361
Családok Átmeneti Otthona 
 524-362
Pártfogó felügyelet  508-126 
 508-395 • 508-392
Telefonos lelki elsősegély-
szolgálat  116-123
Drog stop  06-80/505-678
Magyar Autóklub  188
Áramszolgáltató 06-80/533-533
Vízszolgáltató 519-100
Gázszolgáltató  06-80/440-141

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK
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Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐ 
határozatlan idejű munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word-, Excel-, Internet-használat),
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

Előnyt jelent:
• közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
• gépírói ismeret és gyakorlat.

Munkakör fő tartalma:
Jegyzői titkársági feladatok ellátása (ügyiratok érkeztetése, iktatása, kezelése; posta intézése; határidők figyelemmel kísérése; 
gépelési feladatok ellátása stb.) A jegyző és az aljegyző munkavégzéséhez szükséges szervezési feladatok ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• önéletrajzot a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
• előzetes nyilatkozatot arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott 

összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkéréséről szóló igazolást,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban közölt személyes adatokat a pályázati eljárásban részt vevők kezeljék.

Illetmény és juttatások:
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A kinevezés határozatlan időre szól. A próbaidő: 6 hónap.

További információ kérhető dr. Kovács Gábor aljegyzőtől a 99/515–113-as telefonszámon.

A jelentkezéseket 2019. szeptember 30-ig az alábbi címre kérjük benyújtani:
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9400 Sopron, Fő tér 1.

A borítékra kérjük ráírni: „Titkársági ügyintéző”

A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatok 2019. október 17-ig kerülnek elbírálásra. Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók 
meghallgatásáról. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak, és a sikertelen 
pályázatokat visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és a pályázó személyes adatait az Európai Unió 2016/679. számú 
általános adatvédelmi rendelete a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.

 Az állás betölthető: 2019. október 21. napjától. 

Sopron Megyei Jogú Város

PÁLYÁZAT
Erdei örömgyaloglás

KÖVES ANDREA

Másfél évvel ezelőtt csatlakozott Sopron is az 
Országos Gyalogló Idős Klub mozgalomhoz, 
melynek célja az egészség megőrzése, az aktív 
életmód támogatása és a közösségi kapcsola-
tok ápolása.

Kellemes őszi napsütésben 
gyülekeztek a nyári szünet utá-
ni szokásos csütörtök délelőtti 
túrájukra a Soproni Gyalogló 
Idős Klub tagjai a Lövérek lábá-
nál. Hétről hétre ötvenen–hat-
vanan vágnak neki a szakava-
tott túravezető által irányított 
kirándulásoknak. A program 
alapos bemelegítéssel kezdő-
dik, majd indul a túra, amely 
során könnyebb és nehezebb 
szakaszok váltják egymást. 
Nem a teljesítményen van a 
hangsúly, hanem a közös moz-
gás örömén, a baráti beszélge-
téseken, a sok-sok jóízű neveté-
sen. A csapat tagjai olyannyira 
kedvet kaptak a gyalogláshoz, 
hogy közülük sokan még a nyá-
ri időszakban is rótták a park-
erdő turistaútjait. Lelkes túrázó 

dr. Sütő Teréz, a helyi klub ve-
zetője, az Idősek Európai Háza 
Alapítvány elnöke is, aki a gya-
loglás számtalan előnyére hív-
ja fel a korosztálya figyelmét. 

– A legfontosabb talán, hogy 
társaságban vagyunk. A gyalog-
lás idős korban igazi csodaszer. 
Számos betegség megelőzésé-
ben segíthet, a magas vérnyo-
más rendezésére, az érrend-
szerre a rendszeres séta nagyon 
jó hatással bír. Az Alzheimer 
Klub soproni szervezete kere-
tében kezdte meg működését a 
helyi gyalogló mozgalom, nem 
véletlenül, hiszen a séta nagyon 
nagy szerepet játszik a demen-
cia megelőzésében. Idős korban 
sokan küzdenek depresszió-
val a magány miatt, aki eljön 
a sétáinkra, remek közösségbe 

kerül, jókat beszélgethet, is-
merkedhet, rég látott barátok-
ra találhat.

Princzes Róbertné is, ha te-
heti, hétről hétre kezébe veszi 
a túrabotot, mind mondja: ha 
egyedül kellene gyalogolnia, 
nem biztos, hogy nekivágna az 
erdőnek, a jó társaság azonban 
remek motivációt nyújt szá-
mára. A Soproni Gyalogló Idős 
Klub arcának dr. Amberger Er-
zsébetet választották, aki egész-
ségügyi szakemberként is tá-
mogatja a klub működését, és 
saját maga is szenvedélyes túrá-
zó. A legszorgalmasabb túrázók-
ra a napokban egy minisztériu-
mi pályázatnak köszönhetően 
jutalmazás és egy ajándék pan-
nonhalmi kirándulás vár, ahol 
dr. Várszegi Asztrik püspök, 
nyugalmazott pannonhalmi 
főapát is fogadja a soproni cso-
portot. Az erdei séták minden 
héten kétszer indulnak: csütör-
tökön 10 órától a Lövér Szálló 
buszfordulójától, míg szomba-
ton 10 órakor a Deák térről. A tú-
rákra minden érdeklődőt szere-
tettel várnak.

HUSZÁR JUDIT 

Öt kategóriában összesen 34-en 
neveztek az idei Virágos Sopro-
nért környezetszépítő versenyre. 
A megmérettetésen résztvevőket 

múlt héten jutalmazták a városházán.

Városunkban már több mint 
egy évtizede indították útjára 
a Virágos Sopronért környezet-
szépítő versenyt. A résztvevők 
idén is öt kategóriában (intéz-
mények, vállalkozások, lakókö-
zösségek, erkély, terasz, balkon 
és családi házak) mérették meg 
magukat. A környezetszépítőket 
dr. Simon István köszöntötte a 
városházán. Az alpolgármester 
méltatta a versenyen résztve-
vők munkáját, ahogy dr. Farkas 
 Ciprián is. – Önök a munkájuk-
kal és annak gyönyörű eredmé-
nyével megajándékozták Sop-
ront, ez pedig az egyik legszebb 
megjelenési formája az igazi lo-
kálpatriotizmusnak – hangsú-
lyozta a városi tanácsnok. 

Ahogy már hagyomány: a ne-
vező portákat a szakmai zsű-
ri végigjárta, majd a látottak 
alapján állította fel a sorren-
det. – Nem mondom, hogy ne-
héz dolgunk volt, mert rengeteg 
csodálatos virágos házat, intéz-
ményt láttunk – hangsúlyozta 
értékelésében Mágel Ágost, a vá-
rosfejlesztési bizottság és egy-
ben a verseny zsűrijének elnöke. 
– Többször gondoltam önökre a 

nyári kánikulában, amikor ma-
gam is cipeltem a vizet és ön-
töztem a növényeket. Szerin-
tem megállapíthatjuk, hogy a 
sok munkát most hálálják meg 
a növényeink. 

A verseny eredményhirde-
tésén nemcsak a kategóriák el-
ső három helyezettjei kaptak 
ajándékokat és oklevelet, de a 
többi résztvevő is átvehette 
az elismerését, majd egy foga-
dáson vendégelték meg a kör-
nyezetszépítőket, ahol  Stöckert 
Tamás főtanácsos mondott 
pohárköszöntőt. 

Virágos a környezete?

CSISZÁR ZOLTÁN:
Családi házban lakom, a 
kertünkben van rózsa, le-
vendula, muskátli, de le-
anderek is. A kertet a csa-
lád közösen gondozza. 
Aztán, amikor végzünk, jó 
érzés ránézni a munkánk 
eredményére.

MAJORÓCZKINÉ  
OLEJNYIK ANETT:
Az utcánkban sok új ház 
épül. Ott, ahol már be-
költöztek, és az út is el-
készült, már szép és virá-
gos a környék. Az emberek 
pedig gondozzák a lakó-
körzetüket.

PETHŐ BEATRIX:
A belvárosban lakom, sze-
rintem a Deák tér szép virá-
gos, ha tehetjük, sokat sé-
tálunk errefelé a kisfiammal, 
Attilával. Jómagam is tarta-
nék odahaza virágokat, de 
a harmadik emeleten olyan 
meleg szokott lenni, hogy 
nem sokáig maradnak meg 
a növények.

FREITAGNÉ  
HAJDÚ EMŐKE: 
A Kodály teret szépen rend-
ben tartják; rendszeresen 
virágosítanak és lenyírják a 
füvet is. Sok gyerek játszik 
itt, s nekik is jó, ha szép és 
rendezett tér fogadja őket.

MEGKÉRDEZTÜK A SOPRONIAKAT›Idén is sikeres volt a Virágos Sopronért verseny 

Ajándék Sopronnak

Intézmények: 
III. Trefort téri Óvoda 
Jereváni Kék Tagóvoda
III. Bánfalvi Óvoda, 
Brennbergbányai Tagóvoda
II. Bánfalvi Óvoda, Kőszegi 
úti Tagóvoda
II. Horváth József Alapfokú 
Művészeti Iskola
I. Bánfalvi Óvoda, Hársfa 
Sori Tagóvoda
I. Bánfalvi Óvoda

Vállalkozások:
III. Tramini Borozó-Kávézó
II. András Pince, Borozó
I. Görbehalmi 
Bányászmúzeum

Lakóközösségek: 
III. Teleki Pál utca 5.
III. Teleki Pál utca 15. 
II. Városház utca 2. 
I. Faraktár utca 27.
I. Határőr utca 9.

Erkély, terasz, balkon: 
III. Karakai Győző
III. Sebők Miklósné
II. Salamon Ervinné
I. Horváth Sándor
I. Oltárczi Ferenc

Családi házak: 
III. Lendvay Péterné
II. Radics Imréné
I. Mogyorósi Rita
I. Németh Istvánné

A 2019-ES KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY EREDMÉNYEI

A zeneiskola az intézmények kategóriában 
szerzett második helyet

FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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1994
Eredményesek a SMAFC 
tájékozódási futói
A tájékozódási futók váltóbaj-
nokságát Újdörögd térségé-
ben rendezték meg. A SMAFC 
sportolói közül az F21 E kate-
góriában a Mesics Péter, Kovács 
Zoltán, Horváth Pál, Dénes 
Zoltán alkotta csapat a negye-
dik helyet szerezte meg, míg 
a nők versenyében a Skerletz 
Imola, Tömördi Ágnes, Skerletz 
Noémi összetételű trió a fiúk-
hoz hasonlóan szintén negye-
dik lett. Az országos egyéni 
sprintbajnokságon F13 E kate-
góriában Spiegel Máté bronz-
érmes lett. (Soproni Hírlap)

1969
Új soproni termékcsalád
A Könnyűipari Alkatrészgyártó 
és Ellátó Vállalat soproni gyá-
rának dolgozói két éve saját 
kezdeményezésből olyan új 
termékcsaládokat honosítot-
tak meg, amelyekből még éve-
kig tetszés szerint szaporíthat-
ják az új berendezések számát. 
A kiszolgáló berendezések csa-
ládjában cipőgyári és nyom-
dai szállítósorokat szerkesz-
tenek és készítenek a soproni 
üzem munkásai. Jól vizsgáz-
tak a soproni gurulóraktárak 
is. Kis helyen rengeteg anyagot 
lehet bennük tárolni és köny-
nyű a kiszolgálásuk. Elkészült a 
soproni gyárban a legelső, még 

főleg textilipari célra használ-
ható porszívó. NSZK licencia 
alapján készítették, a hozzá fel-
használt alkatrészek egy része is 
Nyugat-Németországból való. A 
porszívó nyolctized atmoszférás 
szívóerővel működő motorja fel-
használhatóvá teszi vasas üze-
mekben forgács összetakarítá-
sára is. Soproni újdonság a kis 
felvonó is, amely mentesíti az 
embert a nehéz tárgyak emelé-
sétől. Helybeli szellemi termék 
eredménye lesz a hidraulikus 
emelőasztal. Ez a gép valósá-
gos erőművész, teherautókat és 
gépeket szolgálhat ki. (Kisalföld)

Az STC tornászainak 
sikere
A Tolna megyei tornászszövet-
ség bonyolította le az országos 
fiú ifjúsági csapatbajnokságot, 
amelyen tíz együttes között a 
Soproni Textiles Club gárdája 
is indult. A soproni tornasport 
fejlődésének örvendetes bizo-
nyítéka, hogy az STC tornászai 
az erős mezőnyben megsze-
rezték a harmadik helyezést. 
Ez az eredmény figyelemre 
méltó azért is, mivel a soproni 
tornászok az utóbbi időben 
nem sokat hallattak maguk-
ról. A Radnai Béla edző szaka-
vatott irányításával harmadik 
helyezést elért soproni csapat 
tagjai: Kondor, Hollósi, Scheer, 
Stöckert, Dedinszki, Dufner. 
(Kisalföld)

1919
Knapp Gábor és Kellner 
Sándor temetése
A katonai parancsnokság kíván-
sága szerint tegnap délután 
négy órakor felboncolták Knapp 
Gábor és Kellner Sándor holttes-
tét. A boncolás a sopronkőhidai 
fegyintézet hullakamrájában 
történt. Délután négy órakor 
Barcza Rotter dr. államügyész, 
Scheffer Oszkár dr. törvény-
széki orvos és Szilvásy Kálmán 
dr. kiszálltak a fegyházba, ahol 
megejtették a boncolást. Először 
Kellner Sándor holttestét bon-
colták fel. A holttesten három 
lövési nyílást találtak, és meg-
állapították, hogy mindhárom 
lövés halálos kimenetelű volt. 
Knapp Gábor holttestén ugyan-
csak három halálos lövést kons-
tatáltak. A holttesteken semmi-
féle erőszakosságnak vagy ütle-
gelésnek nyomát nem találtak. 
A boncolás megtörténte után 
Knapp holttestét koporsóba tet-
ték és a fegyházi hullaszállító 
kocsin a fegyház temetőjébe 
vitték, ahol a katolikus egyház 
szertartása szerint temették el. 
Koporsóját koszorúk borítot-
ták, amelyeket a temetésen jelen 
lévő családtagok helyeztek el a 
síron. Utána Kellner holttestét 
vitték ki és hantolták el, ugyan-
csak a kőhidai fegyintézet teme-
tőjében. (Sopronvármegye)

Összeállította: Pluzsik Tamás

Válogatás a korabeli 
soproni sajtóból

Néptáncgála, kiállításmegnyitó, Lövér-frissítés, valamint pörköltfőző verseny

Jó hangulatú családi hétvége
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mozgalmas volt a hétvége Sopronban. Jól 
érezték magukat a kilátogatók a Jerevánon, az 
Aranyhegyen és a Lövérekben, de megtartot-
ták a nyárzárót a GYIK Rendezvényházban is.

Kiállításmegnyitó  
és néptáncgála
Nyárvégi szabadtéri kiállítást 
rendeztek szombaton Látvány 
és muzsika címmel a Jereván-
lakótelepen. A rendhagyó tárla-
tot a Soproni Képzőművészeti 
Társaság elnöke nyitotta meg. 
Keresztény Richárd hangsú-
lyozta: akvarelltechnikával gyö-
nyörű képeket alkotott  Süliné 
 Huszár Lilla.

Dr. Farkas Ciprián önkor-
mányzati képviselő, fejleszté-
si tanácsnok örömét fejezte ki, 
hogy pezsgő élet folyik a lakó-
telepen. Kiemelte az elmúlt idő-
szak nagyobb megmozdulásait 
a jereváni gyereknaptól kezdve a 

mozin és a Retro Sopron képné-
zegető rendezvényen át a szom-
bati kiállításig.

A hétvége mozgalmas volt 
a városrészben, hiszen először 
tartottak néptáncgálát a lakó-
telepen. A településrészi ön-
kormányzat a Pendelyes Kul-
turális Egyesülettel karöltve 
hívta életre az Együtt a Jereván! 
programot.

– Szép nap köszöntött ránk, 
mert együtt lép fel egy szín-
padon magyar, német, horvát, 
cigány népzenei és néptánc-
együttes. Az emberek együtt 
ünnepelnek itt, mert vannak 
közös értékeink és céljaink – fo-
galmazott Tóth Éva, a Jereván 

Településrészi Önkormány-
zat elnöke. Az eseményen je-
len volt dr. Farkas Ciprián is, 
aki szintén az összefogás ere-
jét emelte ki. 

Lövér-frissítés
Az egykori lövéri pezsgő min-
dennapokat kívánták meg-
idézni a szervezők a Lövér-
frissítés nevű programmal. 

Közlekedésbiztonsági játékok, 
aszfaltrajzverseny, kézműves 
játszóház és tematikus séták 
is várták a KRESZ-parkba láto-
gatókat, akiket a rendezvény 

kezdetén dr. Farkas Ciprián 
köszöntött.

– Fontos cél volt, hogy ösz-
szekovácsolja a program az itt 
élőket és a vendégeket. A Lö-
vér-frissítés azt jelképezi, hogy 
ennek a városrésznek az életé-
ben valami frissülés kezdőd-
jön – mondta  Szekeres Krisz-
ta szervező.

Családi nap  
az Aranyhegyen
Kellemes délutánt tölthettek 
el a soproniak szombaton az 
Aranyhegyen: vidám családi na-
pot tartottak az Inkubátorház-
nál. Többen a bográcsok mellett 
sürögtek-forogtak, míg mások 
a fellépőket hallgatva töltötték 
el az időt. A bográcsokban ké-
szült ételeket dr. Farkas Ciprián 
és Péli Nikoletta önkormányza-
ti képviselő zsűrizte. Az ételek 
mindegyike remekül sikerült, 
így minden csapat megkapta a 
képzeletbeli aranyérmet. 

Kultúra, művészetek

IV. Soproni 

Színész Bál

2019. szeptember 28. (szombat) 19 óra
Helyszín: Solo Restaurant    Zene: Tequila Tánczenekar

Ünnepi köszöntőt mond és a bált megnyitja
 dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok

A bál fővédnöke: Pataki András igazgató-főrendező

         Belépő ára 6.500 Ft

Belépő vásárlás: Liszt Ferenc Konferencia Központ jegyiroda (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.)
A bál szervezője a GB 2010 Kft. (Sopron, Ógabonatér 44-46.).

(a belépő tartalmazza a bálon való részvétel mellett a svédasztalos vacsorát is)

 Jelentkezés: mediahang@gmail.com; szervezes@prokultura.hu  
vagy a 06 30/284-9426; 06 30/616-4485 telefonszámokon lehet.

Támogatók:

Fő támogatók:

Tombola fődíj:  DRK vásárlási utalvány 50.000 Ft értékben,   
Mezei Zsuzsa budapesti festőművész, a Soproni Képzőművészeti Társaság tagja festmény felajánlása.

A bál bevételét elhunyt Horváth László színművész családjának megsegítésére ajánljuk fel!

Színész BálSzínész Bál

Nyitótánc: 
Horváth Renáta balett művész 

(Honda Kudo közönségdíjas)

Műsor: 
Papp Attila színművész 

(Honda Kudo közönség-nagydíjas)

Az aranyhegyi családi napon bográcsokban készítettek ételeket a 
főzőversenyre nevezők FOTÓK: GRIECHISCH TAMÁS

A Lövér-frissítésen felléptek a Szent Orsolya óvodába járó gyerekek, a Jerevánon a népzenei, néptáncos program mellett pedig megnyílt Süliné Huszár Lilla kiállítása 
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Az öregfiúk és az SVSE csapata együtt összesen 30 gólt lőtt

Gólzáporos meccsek
PÁDER VILMOS 

Városi 
rangadót 
rendez-
tek a me-

gyei I. osztályú labda-
rúgó-bajnokságban. 
A hatodik fordulóban 
találkozott egymással 
az Anger réten a két 
soproni csapat, a se-
reghajtó SFAC és a lis-
tavezető SC Sopron.

A rangadó a vártnak megfelelően 
alakult, már a hetedik percben 
megszerezte a vezetést a „ven-
dég” együttes. Újabb öt perc 
elteltével már 2–0 volt az SC 
Sopron előnye. A hazaiak véde-
keztek, a Káposztás utcai fiúk fö-
lényben játszottak. A nagy nyo-
más a 17. és a 25. percben ismét 
góllá érett. Szünetre már 4–0-s 
vendég vezetéssel mentek az öl-
tözőbe a játékosok.

A második játékrészben na-
gyon visszaesett az SC Sopron 
játéka. Ugyan továbbra is irányí-
tották a találkozót, de sok hibával 
és pontatlanul fociztak. A hatva-
nadik percben büntetőből Ho-
nyák növelte az előnyt, majd a 
hazaiak a hatvanharmadik perc-
ben szépítettek, így a sportsze-
rű találkozón az SC Sopron 5–1 
arányban győzött, a gólokat 
Baranyai Norbert (2), Honyák 

Máté, Gere Richárd és  Galambos 
 Dániel szerezte.

Megyei öregfiúk bajnokság: SC 
Sopron – Acsalag: 15–0. A sop-
roni „öregek” második mérkő-
zésükön is fölényesen győztek. 
A gólgyáros Tikosi ismét termel-
te a pontokat, öt találatával járult 
hozzá a sikerhez. A rutinos csa-
tár két mérkőzés után már tizen-
egy gólos. Eredményes volt még 
Czippel 4,  Borsos 3, Oláh, Fábián 

és  Orbán. Hétvégén nagy szük-
ség lesz a közönség buzdítására, 
mivel a bajnok Kóny együttese 
látogat a megújult Ágfalvi úti 
„arénába”. A találkozó szomba-
ton 14 órakor kezdődik. 

Megyei II. osztály: Kópháza 
– SVSE: 1–15. Fölényes lila-fehér 
győzelem után a soproniak mes-
tere, Mozsolits Jenő szerint bár a 
gólarányukon javítottak, de szak-
mailag nem értékelhető a meccs.

Megyei III. osztályban a Balf 
– Újkér találkozót a vendégek 
kérésére elhalasztották.

Kiemelt utánpótlás-baj-
nokság: U17: Mite-Lipót – SC 
Sopron: 0–11. U19: Mite-Li-
pót – SC Sopron: 1–6. A sop-
roni fiatalok jó rajtot vettek 
a bajnokságban. 

Az SC Sopron NB II-es női 
labdarúgócsapata szabad-
napos volt.

Terepkirályok  
a Károly-kilátónál
HUSZÁR JUDIT 

Hamarosan véget ér 
az Alpokalja terepki-
rály futóverseny-so-
rozat. Vasárnap még 
a 10. Soproni Cross 
futáson, szeptember 
28-án pedig a 6. Há-
rom a Károly Terepfu-
táson állnak rajthoz a 
sportolók. 

A Károly-kilátó, akárcsak a Tűz-
torony, Sopron emblemati-
kus épülete. Nemcsak a turis-
ták keresik fel szívesen, hanem 
népszerű futócélpont is. Szep-
tember 28-án már hatodik al-
kalommal rendezik meg a Há-
rom a Károly terepfutóversenyt, 
ahol a résztvevők egymás után 
háromszor küzdik fel magukat 
a magaslatra. – A félmaratoni 
(21,1 kilométeres) távot teljesí-
tők reggel 9-kor rajtolnak a Ká-
roly-kilátóhoz vezető aszfaltos 
útról, a 10 kilométeren indu-
ló egyéni futók, illetve a csa-
patok tagjai 10-kor kezdenek 
ugyanitt – tudtuk meg Hegyi 
Pétertől, a verseny egyik szer-
vezőjétől. – A megmérettetést a 
Soproni Rendészeti Sportegye-
sület és a polgármesteri hivatal 
sportfelügyeleti csoportjának 

támogatásával rendezzük meg, 
a már jól bevált pályán. Azoknak 
a futóknak ajánlom a versenyt, 
akik kicsit már unják az aszfaltot 
és a síkot. Aki belegyalogol, ne 
szégyenkezzen, a lényeg, hogy 
ha legyőzi az emelkedőket, an-
nál inkább megérdemli a lejtők 
élményét! 

Mint arról a Soproni Témában 
is beszámoltunk, idén összekap-
csoltak hat terepfutóversenyt 
városunkban (10. PanoráMara-
ton, 2. Lövérek Futás, 5. Sopron 
Trail, 4. Paddy Éjszakai Futás, 10. 
Soproni Crossfutás, 6. Három a 
Károly Terepfutás), aki ezek kö-
zül négyet befejez, az teljesítet-
te az Alpokalja terepkirály futó-
verseny-sorozatot. A kihívásból 
még két verseny: a 10. Soproni 
Crossfutás és a 6. Három a Ká-
roly Terepfutás van hátra. 

– A Három a Károlyon a 10 
kilométeres egyéni távra ne-
veztek tavaly a legtöbben, és 
idén is erre számítunk, hiszen 
ez a terepkirály-sorozat utolsó 
száma – folytatta Hegyi Péter. 
– A terepkirály címekért egyéb-
ként még 74 futó van verseny-
ben. A sorozat eredményhirde-
tése, a terepkirályok koronázása 
közvetlenül a Három a Károly 
eredményhirdetése után várha-
tó. Aki mind a hat távot teljesí-
tette, díszes oklevelet kap, illet-
ve ajándékokat is kisorsolunk.

Sport

Kezdődik a bajnokság

MUNKATÁRSUNKTÓL

Több csapattal is az 
élmezőnyben szeret-
ne végezni a Soproni 
Vízilabda Sport Egye-
sület a 2019/2020-as 
szezonban. 

A legidősebbek, azaz a főisko-
lás–egyetemi korosztály, ki-
egészülve az ifi–serdülő csapat 
néhány tagjával idén is a felnőt-
tek között, az ob II-es bajnok-
ságban szerepelnek. A csapat 
célja, hogy az utánpótlásból ki-
öregedő játékosoknak is bizto-
sítson játéklehetőséget, a fia-
talabbaknak pedig legyen cél, 
ahova eljuthatnak. Az előző 

szezonban hajszálon múlt, hogy 
az első négybe jusson az együt-
tes – idén egyértelműen az él-
mezőnyben végezne a soproni 
ob II-es csapat.

– A 2003–04-es „serdülő”, 
valamint a 2005–06-os „gyer-
mek I.” korosztály csapataiból 
többen is távoztak, így ezeket az 
együtteseket a nyár folyamán 
teljesen újjá kellett építenünk 
– mondta Matyuga-Kovács Rita 
vezetőedző. – A két korosztály 
csapata három szinten is meg-
méreti magát, mindhárom ki-
írásban az élmezőnyt célozzuk 
meg. A 2006-os születésűeknek 
kiírt DVL gyermek II. bajnokság-
ra többségében egy évvel fiata-
labbak által alkotott csapattal 
neveztünk, emiatt a cél az, hogy 

a gyerekeink erősödjenek, és mi-
nél több tapasztalatot szerezze-
nek a rutinosabb, idősebb játé-
kosokból álló együttesek elleni 
meccseken.

Az egyesület vezetőedzője 
hozzátette: a 2007-es korosz-
tálytól felsőházba kerülést vár, 
a 2008-ban született játékosok-
ból álló együttesnek pedig első-
sorban a tapasztalatszerzés, a 
stabil alapok elsajátítása a célja.

– A szezonra nyáron is ké-
szültünk, hiszen minden csapa-
tunk legalább egy tornán részt 
vett. Varsóban, Szombathelyen, 
Mezőtúron és Zentán is jártak 
soproni csapatok, a mérkőzé-
sek és persze a nyári edzések 
jó alapot adtak az ősszel induló 
bajnokságokra.

Defibrillátort adtak át pén-
teken a Belvárosi Sport-
csarnokban. Az életmen-
tő készüléket a Soproni 
Tigrisek Sportegyesület 
vásárolta a „Sport a mi 
szenvedélyünk” című pá-
lyázat keretében – amely-
ben közösségi, kulturális  
és szabadidős programo-

kat is tartottak. Az átadás-
kor szakemberek mutatták 
be a defibrillátor működé-
sét. Az eseményen részt 
vett Csiszár Szabolcs vá-
rosi sportfelügyelő is, aki 
kifejtette: az életmentő 
készülék üzembe helye-
zésével tovább javult az 
itt sportolók biztonsága. 

Életmentő készülék

Várjuk
leveleiket!

szerkesztoseg@
sopronitema.hu

Az SC Sopron 5–1 arányban győzött a SFAC ellen FOTÓ: NÉMETH PÉTER
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PLUZSIK TAMÁS

Ötven év-
vel ezelőtt, 
1969. 
szeptem-

ber 14-én sporttörté-
nelmet írtak a SMAFC 
kosárlabdázói: a Ma-
gyar Népköztársasá-
gi Kupa Budapesten 
megrendezett né-
gyesdöntőjében – a 
sorozat történeté-
ben első vidéki klub-
ként – kupagyőzte-
sek lettek.

„Soproni siker a férfi kosárlab-
da MNK-ban!

Soproni MAFC – MAFC 85:70. 
Vezette: Kassai, Szabó II.

SMAFC: Balsay, Záray (5), Or-
bay (25), Tvordy (27), Balogh (12). 
Csere: Kisteleki (6), Varga, Bako-
nyi (6), Bakk (4).

Az első percekben felváltva 
vezetett a két csapat, de 10:10 
után a SMAFC kezébe került a 
kezdeményezés. Különösen Or-
bay volt ekkor elemében. A 10. 
percben már nyolc ponttal el-
húzott a vidéki együttes (30:22). 
A 30. percben a Sopron 68:56-ra 
vezetett, Orbay mellett Tvordy 
is rendkívül ponterősnek bizo-
nyult. A hajrában a SMAFC el-
lenállhatatlan volt. Vastaps 

kísérte a vidéki együttes nagy-
szerű győzelmét.” – írta a más-
napi Népsort. 

A kerek évfordulóról a Krasz-
nai Ferenc Sportcsarnokban, il-
letve a Hotel Sopronban emlé-
keztek meg az egykori csapat 
tagjai, a kosárlabdasport képvi-
selői, valamint a város vezetése. 

– Ötven évvel ezelőtt hu-
szonévesen talán fel sem fog-
tuk, hogy mi sporttörténelmet 
írtunk, hogy a MAFC elleni győ-
zelemmel egyfajta példaképek 

lettünk, hisz teljesen amatőr-
ként megmutattuk, hogy mit 
lehet elérni tanulással, szorga-
lommal, sportszeretettel – me-
sélte az egykori csapat tagja, 
Bakonyi Gábor. – Ma, amikor 
az egykori siker fél évszáza-
dos jubileumát ünnepeljük, 
természetesen azokra is em-
lékeznünk kell, akik már nem 
lehetnek közöttünk, gondolok 
itt elsősorban legendás edzőnk-
re, Krasznai Ferencre, Pirkhof-
fer János szakosztályvezetőre, 

valamint három játékostár-
sunkra, Balogh Sándorra, Bakk 
Lászlóra és Varga Sándorra. 

Bakonyi Gábor a csapattár-
sak nevében megkoszorúzta 
a Krasznai Ferenc Sportcsar-
nokban az egyesület elhunyt 
sportolóinak és vezetőinek 
emléktábláját. A csapat tagjait, 
hozzátartozóit és a sportbará-
tokat Bácskai Kornél, a megyei 
szövetség elnöke köszöntötte, 
majd dr. Simon István idézte fel 
az 50 évvel ezelőtt történteket.

– Akkor és most is büszkék 
voltunk, vagyunk rátok, hisz a ti 
korszakos győzelmetek is hozzá-
járult ahhoz, hogy ma nemcsak, 
hogy nemzeti sportvárosként, 
de egyúttal a kosárlabda fővá-
rosaként is emlegetik Sopront 
– hangsúlyozta. 

Az alpolgármester dr. Farkas 
Ciprián városi tanácsnokkal 
együtt névre szóló emlékpla-
ketteket adott át az ötven évvel 
ezelőtt győzelmet szerző csapat 
tagjainak.

LELÁTÓ

Kispályás 
labdarúgás

Szeptember 18., 20., 
23., szerda, péntek, 
hétfő 18 óra, Halász 
Miklós Sporttelep, 
tóparti sporttelep
Városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság

Atlétika
Szeptember 20., 
péntek 13 óra, Anger 
réti sporttelep
Széchenyi István 
atlétikai emlékverseny

Futás, túrázás
Szeptember 22., 
vasárnap 10 óra, 
Lövér kemping
X. Soproni Cross Futás

Családi nap
Szeptember 22., 
vasárnap 13 óra, 
Kodály tér
V. Tekerj Sopron!

› „Megmutattuk, hogy mit lehet elérni tanulással, szorgalommal”

Sporttörténelmet írtak

Ismét Krasznai-kupa

Profi körülmények

Sport

MUNKATÁRSUNKTÓL

Idén 35. alkalommal 
emlékeznek meg vá-
rosunkban Krasznai 
Ferencről. 

A Győr–Moson–Sopron Megyei 
Kosárlabda Szövetség szervezé-
sében szeptember 18-án, szerda 
este 6 órakor a Sopron Basket a 
ZVVZ USK Praha ellen játssza a 
női Krasznai emlékmérkőzést a 
Novomatic-arénában. Szintén az 
arénában a férfiak csütörtökön 

és pénteken négycsapatos tor-
nával tisztelegnek az egykori ki-
váló sportember előtt. Csütörtö-
kön a 17.30-as Zalakerámia-ZTE 
– MBK Komarno találkozó után 
19.15-kor lesz a torna megnyitó-
ja, majd fél 8-kor következik a 
Sopron KC – Alba Fehérvár ta-
lálkozó. Pénteken 17.30-kor a har-
madik helyért játszanak a csa-
patok, 19.30-kor pedig a finálét 
rendezik meg.

– Krasznai Ferenc kiváló test-
nevelő tanár volt, aki emellett at-
létikában és jégkorongban is ko-
moly sikereket ért el – mondta 

Wischy Péter, a megyei szövetség 
ügyvezetője. – A legtöbben azon-
ban a kosárlabda miatt emlékez-
nek rá, hiszen ő volt a legendás 
SMAFC edzője 1955-től 1972-ig. 
Irányításával Sopronban az egyik 
legjobb vidéki csapat formáló-
dott, amely 1969-ben kupagyő-
zelmet ünnepelhetett. A megyei 
szövetség erre a csodálatos élet-
műre emlékezve már három és 
fél évtizede szervezi meg az em-
léktornát, illetve emlékmeccset, 
amely kiválóan szolgálja mind a 
női, mint pedig a férfi NB I. A-cso-
portos csapatunk felkészülését.

– A nálunk szereplő mintegy 400 gyermek fej-
lődéséhez minden feltétel adott – mondta 
Horváth József, a Soproni Sportiskola Kosár-
labda Akadémia szakmai igazgatója.

Az elmúlt évtől akadémiai mi-
nősítéssel rendelkezik a Sop-
roni Sportiskola. A kosárlabda 
utánpótlás-nevelő egyesület-
ben folyó munkát jelentősen 
átszervezték. Mint azt Horváth 
József, a Soproni Sportiskola 
Kosárlabda Akadémia szakmai 
igazgatója elmondta: első fel-
adatként külön kellett válasz-
tani az adminisztratív és a szak-
mai teendőket.

– Szekeres Csaba elnökként 
felel az adminisztratív terüle-
tért, jómagam pedig ügyveze-
tő elnöki és szakmai igazgatói 
tisztséget is ellátok, hozzám a 
szakmai folyamatok, feladatok 

tartoznak. Természetesen a 
fontosabb kérdésekben min-
dig konzultálunk, mielőtt dön-
téseket hozunk – mondta Hor-
váth József, aki szerint alapvető 
feladat volt, hogy minden kor-
osztályban megfelelő szakem-
ber lássa el az edzői feladatokat. 

Ez azonban egy akadémiai 
rangú utánpótlás-egyesületnél 
már nem elégséges. Ezért hoz-
ták létre az erőnléti edzői csa-
patot, amelyhez a közelmúlt-
ban Lukasz Trzaskoma, Tóth 
Alexandra, Csapó Melinda és 
Németh Dániel is csatlakozott. 
Szintén a szakmai munkát se-
gíti az egészségügyi csoport: a 

vezető orvos dr. Sztancs György, 
mellette két fizioterapeuta, Kö-
vér Tamás és Berta Ferenc dol-
gozik az egyesületnél. Az SSI-
KA csapatát erősíti dr. Budavári 
Ágota sportpszichológus, aki 
több olimpián is segítette a ma-
gyar csapat tagjait. A tudomá-
nyos munkatárs pedig Sterbenz 
Tamás, a Testnevelési Egyetem 
rektorhelyettese. 

– Ezekkel a változtatásokkal 
teljesen más alapokon, profesz-
szionális körülmények között 
nevelhetjük a fiatal kosárlab-
dázókat – tette hozzá Horváth 
József. – A szezononként nálunk 
szereplő mintegy 400 gyer-
mek fejlődéséhez minden fel-
tétel adott. Ezáltal könnyebben 
elérhetjük célunkat, miszerint 
szeretnénk minél több fiatal 
játékost adni a soproni felnőtt 
csapatokba.

Babos Tímea vasárnapi 
könnyed győzelmével fő-
táblára jutott a 250 ezer 
dollár összdíjazású szö-
uli keménypályás női te-
nisztornán. A világrang-
listán 93. magyar játékos 
a második fordulóban 6:2, 
6:2-re győzte le a román 
Jaqueline Adina Cristi-
ant. A soproni teniszező 
lapzártánk után (kedden) 
a lett Jelena Ostapenko el-
len játszott. 

Babos sikere

Az 50 évvel ezelőtt kupagyőztes csapat: Tóth Kálmán intéző, Trokán Pál, Záray Károly, Balsay István, Bakonyi 
Gábor, Krasznai Ferenc edző, Varga Sándor, Kovács Imre, Takáts Péter, Koloszár József, Pirkhoffer János szak-
osztályvezető, guggol: Bakk László, Balogh Sándor, Orbay László, Tvordy György, Kisteleki Péter, Káldy József
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180 évvel ezelőtt, 1839. 
szeptember 6-án lépett be 
a 48-as számú Gollner gya-
logezredbe Petőfi Sándor 
(1823–1849) magyar költő, 
forradalmár. Féléves sop-
roni tartózkodás után ezre-
dét Grazba vezényelték, ahol 
egészségi állapotára hivat-
kozva felmentést kapott a 
szolgálat alól.

100 évvel ezelőtt, 1919. 
szeptember 6-án szüle-
tett Sopronban Ladó Lász-
ló okleveles közgazdász, 
a közgazdaságtudomány 
kandidátusa, a közlekedés-
tudomány doktora, egyete-
mi tanár. Budapesten hunyt 
el 2007. október 25-én.

A Széchenyi István Városi 
Könyvtár internetes oldalán 
(www.szivk.hu) megtalálha-
tó adatbázisból közöl rész-
leteket lapunk.

Ez történt 
Sopronban

A Széchenyiben idén is indul tehetséggondozó program

Izgalmas felfedezések
MADARÁSZ RÉKA

A Soproni Széchenyi István Gimná-
ziumban nagy hangsúlyt fektetnek 
a diákok természettudományos 
képzésére. A tanórák mellett nyári 

tábor, felfedező klub és kutatók éjszakája szol-
gálják ezt a nemes célt.

A leendő 7. osztályos kisgim-
nazistáknak szervezett ter-
mészettudományos tábort a 
Széchenyi-gimnázium és a Fer-
tő–Hanság Nemzeti Park közö-
sen, amelyen rekord számú je-
lentkező – összesen harminckét 
tanuló – vett részt. Fertőújlakon, 
az egykori Mekszikópusztán zaj-
lottak a természetközeli foglal-
kozások – a madárgyűrűzéstől 
a szolárhajózásig –, melyeket la-
borgyakorlatok egészítettek ki.

– A tábor vidám és játékos 
volt egyszerre, anélkül, hogy 
iskolaszaga lett volna – tudtuk 
meg a szervező Simon György 
földrajztanártól. – A Soproni 
Tankerületi Központ, a Sopro-
ni Egyetem és gimnáziumunk 

közös pályázatainak eredmé-
nyeként nyert eszközöket – GPS 
kézi adóvevő, hőkamera, kör-
nyezetvédelmi munkaállo-
más, lézeres távolságmérő – is 
ki tudták próbálni a gyerekek. 
Ezek a készülékek szeptember-
től már a mindennapi oktatást 
szolgálják. 

A táborban a nemzeti park 
és a gimnázium munkatársai 
– Goda István, Kiss-Huszta Pál-
ma, Kocsis Attiláné, Kurányi Éva, 
Nagy Anna és Simon György 
– együttesen vezették be a diá-
kokat a természettudományok 
rejtelmeibe.

– Természetesen idén is elindul 
a felső tagozatos diákoknak szóló 
hagyományos tehetséggondozó 

programsorozatunk, a Széchenyi 
Felfedező Klub – fejezte be a Si-
mon György.  – A gyakorlatori-
entált, játékos foglalkozásokon 
nemcsak a tantárgyak és a gim-
názium színes, izgalmas világát 

igyekszünk együtt felfedezni, ha-
nem a minden gyermekben ben-
ne rejlő tehetséget is. 

Mivel pályázaton három da-
rab 4K-s kamerával rendel-
kező drónt is nyert az iskola, 

drónszakkör elindítását is ter-
vezik. Az új eszközök a nagy-
közönség számára is elérhető-
ek lesznek szeptember 27-én, a 
Széchenyi kutatók éjszakája cí-
mű rendezvényén. 

MADARÁSZ RÉKA

A WorldSkills magyarországi döntőjének nyer-
tese, Fekete Martin képviselte hazánkat a Ka-
zanyban megrendezett szakmák világbajnok-
ságán. A Roth-iskola színeiben induló fiú a 9. 
helyezés mellett kiválóságérmet is szerzett.

Martin a Roth-iskolában tanulta 
meg a szakma alapjait, ahonnan 
már előtte is került ki Európa-
bajnok – többek között egy lel-
kes tanárnak, Viasz-Kádi Tibor-
nak köszönhetően.

A nívós helyezéshez rengeteg 
munkára, áldozatra és energiára 
volt szükség. Az előválogatókra 
Martin Sopronban készült, majd 
fél évre Budapestre költözött, 
ahol a BKSzC Kaesz Gyula Faipari 
Szakgimnázium és Szakközépis-
kolában napi 7–8 órát gyakorolt.

– Egy keddi napon tud-
tam meg, hogy bekerültem a 
WorldSkills versenyre, csütör-
tökön felmondtam a mukahe-
lyemen, és hétfőn már a fővá-
rosban voltam – mesélte Martin. 
– A költségeimet a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara állta, 
az alapanyagokat és a szerszá-
mokat pedig a szponzoraim biz-
tosították. Felkészítő szakértőm 
Babanecz Csaba volt.

A négynapos megmérette-
tésen 22 óra állt a résztvevők 
rendelkezésére egy tajvani ter-
vezésű, speciális fakötésekből 
összeállított ablakkeret-szer-
kezet elkészítésére. A feladatot 
– szokás szerint – a verseny előtt 
három nappal hirdették ki az in-
dulóknak, és a versenyen még 
változtattak rajta.

– Ez volt az egyetlen feladat, 
amit sosem sikerült időre befe-
jeznem, ezért kicsit tartottam 

tőle – folytatta a tehetséges fiú. 
– A munkaidőt ráadásul meg-
növelte a bonyolult műhelyrajz, 
így nagyon frusztrált, hogy el-
ső nap az előre tervezett mun-
ka felét sem sikerült elvégez-
nem. A második nap pörgősre 

sikerült, a harmadikon délig be 
kellett fejeznünk a keretet, majd 
a toknak álltam neki. A negyedik 
nap végén derült ki, hogy vajon 
illeszkedik-e a tok a keretbe.

Szerencsére éppen beleillett. 
A zsűri több szempont alapján 
értékelte az elkészült alkotáso-
kat, a helyezések tizedmillimé-
tereken múltak. A különösen 
magas színvonalon teljesítők 
– köztük Martin is – kiválóságér-
met kaptak. Az eltökélt fiatalem-
ber már most készül a követke-
ző évi EuroSkills versenyre, volt 
iskolája mindenben támogatja.

Soproni fiatalok

A HÉT MOTTÓJA:

„Ha soha senkinek 
nem mondod el az 

igazságot magadról, 
végül te is elfelej-

ted. A szerelmeket, 
a csalódásokat, az 
örömöt, a bánatot, 
a jó cselekedetei-

met, a szégyenletes 
tetteimet... Ha eze-
ket mind magam-
ban tartom, akkor 
idővel eltűnnek az 

emlékeim. Aztán én 
is eltűnök.”

Cassandra Clare  
(Clare Judith Rumelt) 

amerikai író

KÖNYVAJÁNLÓ

Cassandra Clare: 
Csontváros  
– A végzet ereklyéi 1. 

Amikor a tizenöt éves Cla-
ry Fray elindul a Pande-
monium nevű New York-i 
klubba, aligha számít rá, 
hogy egy gyilkosság ta-
núja lesz – amit ráadásul 
három, különös tetoválá-
sokkal borított és bizarr 
fegyverekkel hadonászó 
tinédzser követ el. A holt-
test aztán eltűnik a sem-
miben. Így találkozik Cla-
ry az Árnyvadászokkal, 
akik azért küzdenek, hogy 
megszabadítsák a földet a 
démonoktól. 

›

Épületasztalos  
soproni kiválóság

Élő történelem
Idén is faggasd a nagyit! – ezt ja-
vasolják a Macskakő Gyermek-
múzeum munkatársai. Családi 
legendárium címmel újra meg-
hirdették irodalmi pályázatukat, 
amelyre általános és középisko-
lások jelentkezését várják.

„Várjuk írásaitokat, igaz tör-
téneteiteket örömről, bánatról, 
hétköznapi és történelmi ese-
ményekről” – áll a Macskakő iro-
dalmi pályázatának kiírásában. 
A Családi legendárium című fel-
hívást tavaly hirdették meg elő-
ször, akkor 18-an neveztek. Volt, 
aki a nagymama és nagypapa 
fiktív szerelmes leveleit, más a 
család tragikus sorsú nőtagjai-
nak történeteit, de többen ’56-
os emlékeket vetettek papírra. 
A történetekből egy beszélgetős 
délutánt is rendeztek, amelyre 
nem csak a családtagok voltak 
kíváncsiak.

Idén a múzeumok őszi feszti-
válja keretében hirdették meg a 

pályázatot a szervezők, akiknek 
ismét az a céljuk, hogy élővé vál-
jon a történelem.

– A lényeg, hogy ezeket a 
múltbéli történeteket a gye-
rekek átéljék, ha pedig a peda-
gógusok is nyitottak rá, akkor 
akár a tanórákon a hiteles tör-
ténelmi vagy irodalmi háttér-
rel ki lehet egészíteni azokat 
– mondta Martos Virág, a Sop-
roni Múzeum közművelődési 
munkatársa.

A beérkezett pályázatokat 
szakmai zsűri bírálja el két ka-
tegóriában (7–12 évesek, 13–18 
évesek). Az írásokat október 
18-ig kell eljuttatni a Soproni 
Múzeum Macskakő Gyermek-
múzeumának címére (Sopron, 
Szent György utca 12.) vagy a 
macskako.sopron@gmail .
com e-mail-címre. Az ered-
ményhirdetést és a díjkiosz-
tót november 7-én tartják a 
gyermekmúzeumban.

Simon György földrajztanár gyakorlatorientált, játékos foglalkozásokat tart  
FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS

A tavalyi nagy siker után idén is kiírják a Családi 
legendárium pályázatot

Fekete Martin, a Roth-iskola volt diákja kiválóság-
érmet szerzett a szakmák világbajnokságán

RÖVIDEN

Felsőoktatási felvételi tájékoztató
Decemberben jelenik meg a felsőoktatási felvételi tájé-
koztató – közölte az Oktatási Hivatal. A kiadvány tartalmaz 
majd minden tudnivalót, amely szükséges ahhoz, hogy a 
jelentkezés érvényes legyen, így a választható képzéseket, 
az aktuális szabályokat és a pontszámítási módszereket. 
A tájékoztató várhatóan 2020. január végéig frissül a vál-
tozásokat tartalmazó kiegészítéssel.

›
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HA SOK AZ INZULIN

Az inzulin az egyetlen anyag, 
amivel sejtjeink fel tudják 
venni a vérből a cukrot. Ha 
nincs inzulinunk, akkor úgy-
nevezett abszolút inzulinhi-
ányos (1-es típusú) cukorbe-
teggé válunk. Ekkor életben 
maradásunk (sejtjeink cu-
korfelvétele) függ az inzu-
linpótlástól. De ha túl sok 
inzulint adunk, akkor már 
kórosan lecsökkentjük a 
vércukrunkat. Ilyenkor el-
sősorban az idegsejtjeink 
(amelyek csak cukorüzem-
anyaggal működnek) kriti-
kus helyzetbe kerülnek és… 

rosszul leszünk. Ez a hipo-
glikémia. Teljesen más hely-
zet, ha bennünk a sok inzulin 
saját kényszerű inzulintúl-
termelésünk által van. Ezt 
sokáig észre sem vesszük. 
Amikor például meghízunk, 
sejtjeink inzulinhasznosítá-
sát (is) megrontjuk (inzu-
linrezisztencia), amit szer-
vezetünk akár évtizedekig 
inzulin többlettermeléssel 
ellensúlyoz, de... idővel ki-
merítjük tartalékainkat és... 
kialakul a 2-es típusú cukor-
betegségünk.
Dr. Tschürtz Nándor

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

SZEPTEMBER 18–24.

Az ügyeleti szolgálat minden nap (hétfőtől vasárnapig)  
este 8 órától reggel 8 óráig tart.

›

VÁRJUK OLVASÓINK LEVELEIT!
Segítsen nekünk! Ossza meg véleményét szerkesztőségünkkel! 
Van egy jó története? Ismer érdekes embereket? 

Szerkesszük közösen a Soproni Témát! 
szerkesztoseg@sopronitema.hu

Tallózó

NYERJEN RUBICONT A REJTVÉNNYEL! 
A Soproni Témában keresztrejtvény is várja a játszani vágyókat. A megfejtéseket szeptember 25-ig várjuk a Soproni 
Téma, 9401 Sopron Pf. 241. vagy a szerkesztoseg@sopronitema.hu e-mail címre, illetve személyesen is leadhatják azo-
kat a Liszt-központ (Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) portáján. A helyes megfejtők között a Rubikon páneurópai piknikkel 
foglalkozó különszámát sorsoljuk ki, melyet nyertesünk a Pro Kultúra jegyirodájában vehet át (Sopron, Liszt Ferenc u. 1.).

Szeptember 4-i rejtvényünk megfejtése: Soproni Szüreti Napok. Szerencsés megfejtőnk: Borosné Urbán Judit.

KERESZT-
REJTVÉNY

Szeptember 18.,  
szerda 

Oroszlán gyógyszertár  
Várkerület 29. 

99/524–005

Szeptember 19.,  
csütörtök 

BENU Medicina gyógyszertár  
Erzsébet u. 6. 

99/505–500

Szeptember 20.,  
péntek 

Lövér gyógyszertár  
Béke u. 4. 

99/329–921

Szeptember 21.,  
szombat 

Segítő Mária gyógyszertár  
Béke u. 13. 

99/523–232

Szeptember 22.,  
vasárnap 

Ikvahíd gyógyszertár  
Híd u. 21. 

99/314–084

Szeptember 23.,  
hétfő 

Szebellédy gyógyszertár  
Deák tér 35. 

99/505–469

Szeptember 24.,  
kedd 

Than Károly gyógyszertár  
Újteleki u. 54. 

99/510–787

Soproni oroszlán lett 
a Lions kormányzója

KÖVES ANDREA

Nagy megtiszteltetés érte a Lions 
Club Sopron szervezetét, hiszen az 
országos szövetség új kormányzó-
jának tagtársukat, Boronkay Gusz-

távot választották meg. Ő egy éven át irányítja 
a negyvenöt klub mintegy ezerfős tagságát.

A Lions a világban tevékenykedő 
számos civil szervezet közül a 
legnagyobb, klubalapon műkö-
dő jószolgálati szervezet: másfél 
millió ember szolgál kétszázhat 
ország negyvennyolcezer klub-
jában. A több mint százéves Li-
ons-közösség tevékenységének 
alapját a látás védelme, azaz a 
látáskárosodások megelőzése, 
valamint a vakok és gyengén 
látók segítése jelenti. Emellett 
a környezetvédelem, az éhség 
elleni küzdelem, a cukorbeteg-
ség megelőzése és a gyermek-
rákban szenvedők érdekében 
is tevékenykednek, de a klubok 
számos egyéb területen is segít-
séget nyújtanak.

– A jószolgálati tevékeny-
ségünk sokrétű: a kezdemé-
nyezések alulról, a kluboktól 
indulnak, hiszen a helyi szer-
vezetek látják a legjobban, hogy 
az ő közvetlen környezetükben 
melyek azok a területek, ame-
lyeket érdemes és fontos felka-
rolni – mutatott rá Boronkay 

Gusztáv. – Szerintem éppen ez 
a kulcsa annak, hogy világszer-
te ennyire népszerű a Lions. Az 
országos kormányzóságoknak 
is az a legfontosabb feladatuk, 
hogy a kluboknak minden se-
gítséget megadjanak. 

Az új kormányzó Milánóban 
vehette át nemes megbízatá-
sát a Lions nemzetközi tiszt-
újításán. Hosszú út vezetett a 
felemelő pillanatig. Boronkay 
Gusztáv tizenkilenc évvel ez-
előtt Miskolcon lépett be a jó-
szolgálati közösségbe, később a 
munkája Sopronba szólította, 
így belépett a helyi klubba. Egy-
re nagyobb és nagyobb felada-
tok „találtak” rá, volt a helyi klub 
elnöke, később zóna-, majd ré-
gióelnökké vált. Nem riadt meg 
attól sem, amikor felajánlották 
számára, hogy második alkor-
mányzó legyen. Mivel ebben a 
pozícióban is remekül helyt állt, 
megválasztották a kormányzói 
posztra. Feladatai sokrétűek, 
igazi kihívásként tekint rájuk. 

– Nagyon szép taglétszám-
mal büszkélkedhetünk, folya-
matosan bővülünk, ám nem 
titkolt célom, hogy a tenni aka-
ró, kreatív, negyvenes korosz-
tályt szólítsák meg a Lions klu-
bok – emelte ki az új kormányzó. 
– Aki bekerül hozzánk, az egy re-
mek, segítő közösségbe kerül, 
ahol számos barátság is köttetik.

Bár a kormányzó az ország 
minden klubjára nagy figyelmet 
fordít, a szíve-csücske mégis a 
soproni marad. Ennek jegyében 

egy nagy hagyományokkal bíró, 
német–francia–magyar együtt-
működésben megrendezésre 
kerülő programot, a Lions Tri-
Jumelage-t hozta a városba elő-
ző hétvégén. A találkozónak a 
tapasztalatcserén, a városláto-
gatáson és a barátkozáson kívül 
egy karitatív zenei program állt 
a középpontjában. A Petőfi Szín-
házban a három országból érke-
ző látássérült énekesek és sop-
roni fogyatékkal élő emberek 
adtak nívós gálaműsort. 

Boronkay Gusztáv FOTÓ: GRIECHISCH TAMÁS
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sarok

A formás idomokért
MADARÁSZ RÉKA

Ha valaki úgy dönt, már most elkezd készülni a 
bikiniszezonra, remek választás a Fit Jumps, 
ami nem egyszerűen sport, hanem egy élet-
érzés. A vállalkozó szellemet fokozhatja, 
hogy miközben az embert magával ragad-
ja a lendület, jó pár kilótól és a stressztől is 
megszabadulhat.

A Fit Jumps egy speciális, 
ugrásra kifejlesztett rugós 
cipőben végzett, aerobik-
alapú csoportos fitnesz-
program. A lábbeli láttán 
rögtön felmerülhet ben-
nünk a kérdés, hogyan le-
het sérülés nélkül túlél-
ni egy ilyen órát? Nem kell 
aggódni, mert a cipőben 
könnyebb ugrálni, mint 
megállni. Sőt, végre úgy ug-
rálhatunk, hogy még az ízü-
leteinket is kíméljük. 
– Még egyetemista korom-
ban szerettem bele a kan-
goo-ba, majd később annak 
újragondolt, forradalmasí-
tott válfajába, a Fit Jumps-
ba. Pár év múlva el is kezd-
tem oktatni: kezdetben 
középiskolásoknak, az-
tán felnőtteknek tartottam 
edzéseket – mesélte Kővá-
gó-Lóth Hajnalka Hopp’n’-
Tone tréner és Hopp’n’-

Dance tréner. 
– A pörgős, 
vidám moz-
g á s f o r -
ma hatását 
először sa-
ját magamon ta-
pasztaltam meg: 
miközben élet-
módot is vál-
tottam, a meg-
felelő helyekről 
leadtam a súly-
felesleget, izma-
im is feszesebbek 
lettek, és egyfaj-
ta boldogságér-
zést tapasztal-
tam meg ugrálás 
közben, valahogy 
úgy, mint a gyere-
kek. A Fit Jumps 
abban különbö-
zik a kangoo-tól, 
hogy több ben-
ne a táncos elem, 

más a cipő, és pulzusszám-
csökkentő elemekkel tarkí-
tanak egy-egy órát, vagy-

is a kevésbé edzettek is 
könnyebben végig tud-

ják csinálni.
– A cipőt az ellipszis 
rugói és feszítő sza-
lagjai révén eredetileg 

rehabilitációs cé-
lokra fejlesztet-

ték ki – fejez-
te be Hajni. 
– A rugók 
„ l e n g é s -

csillapítók-
ké nt ”  m ű-

ködve leveszik 
a terhelés mint-

egy nyolcvan szá-
zalékát, kímélve a 
boka, a térd, a csípő 
és a gerinc ízülete-
it. Az intenzív, dina-
mikus mozgásforma 

élvezetes, biztonsá-
gos és könnyen meg-
tanulható. Növeli az 
állóképességet és a tü-
dőkapacitást, javítja az 
izomtónust és formálja 
a testet, közben pedig 
körülbelül huszonöt 
százalékkal több kaló-
riát égetünk el, mintha 
hagyományos cipőben 
aerobikoznánk.

Becky G – szegény lányból dúsgazdag előadó

Garázsból a csúcsra
KÓCZÁN 

BÁLINT 

A sokolda-
lú Becky G 
az utób-

bi hónapokban új da-
lokkal kápráztatja el 
közönségét. A csinos 
előadó szegény csa-
ládban nőtt fel, de ma 
már dúskál az anya-
gi javakban.

Becky G karrierje egyre jobban 
ível felfelé. Gyerekkorában egy 
garázsba kellett költöznie csa-
ládjával, miután házukat elad-
ták. Ekkor döntötte el, hogy szín-
padra lép – jól tette! 

Becky filmes karrierje 2008-
ban kezdődött, amikor mind-
össze tizenegy esztendősen egy 
rövidfilmben tűnt fel. A fiatal 
énekesnő ezután több lánycsa-
patban is kipróbálta magát, és 
megtanult gitározni. 2012-ben a 
YouTube-ra feltöltött saját dalai 
hozták meg számára az igazi át-
törést, amire többen is felfigyel-
tek a zenei szcénából.

A csinos hölgy azóta folyama-
tosan ostromolja a slágerlistá-
kat, és különböző filmekben is 
feltűnt. Vagyonát jelenleg több 
millió dollárra saccolják. 

A nyár folyamán megérke-
zett Beckynek a Myke Towers-
szel közös dala, a Dollar. A szám-
hoz videoklip is készült, amely 

azóta is hasít a videomegosztón. 
Becky G debütáló albuma szep-
temberben várható, amit már 
nagyon vár a rajongótábor.

Myke Towers és Becky G

Idén nyáron új, négydalos kisle-
mezzel, néhány hete pedig friss vi-
deoklippel jelentkezett az Aktuá-
lis. A fertőszentmiklósi zenekar a 
Sopron Zenél rendezvényen má-
sodik helyezést ért el a közönség-
szavazáson.

Az Aktuális zenekar már 2007 óta műkö-
dik, azóta gyakran hallhatott a közönség 
a srácokról. A formáció 2009-ben adta ki 
első nagylemezét Amikor erről szól az élet 
címmel, majd újabb kislemezekkel jelent-
kezett. Az évek alatt több tagcserén esett 
át a banda. A jelenlegi, Gergácz Ádám (gi-
tár, ének), Fábián András (gi-
tár), Pócza Bence (basszus-
gitár, vokál), Kalmár Gábor 
(dobok) alkotta for-
máció nagyjából 
öt éve muzsikál 
együtt, 2015-
ben vonult stúdi-
óba, hogy rögzítse 
második lemezét. 
Azóta folyamatosan 
koncertezik az Aktuális, 
és akusztikus formáció-

val is rendelkezik, nyolc tagra bővülve. Ez-
zel a felállással a Sopron Zenélen egy em-
lékezetes koncertet adtak a fiatal zenészek, 
és a közönségszavazáson a második helye-
zést érték el.
Nemcsak ettől volt hangos a nyár a csapat 
életében, hiszen készített egy négy dalból 
álló kislemezt is, ami a 2019 címet kapta. 
Erről jelent meg néhány hete egy különle-
ges videoklip a Belső szörnyem című felvé-
telhez, amely már elérhető a YouTube-on.
A fertőszentmiklósi zenekarral legközelebb 
szeptember 28-án találkozhat a közönség a 
Búgócsiga Akusztik Gardenben a Nospring 
Fesztiválon.  

Új videó az Aktuálistól

Will Smith, valamint a film rendezője, Ang Lee és producerei, Jerry Bruck-
heimer és David Ellison szeptember végén visszatérnek Budapestre a 
Gemini Man megjelenése alkalmából. A film október 10-től látható 
a hazai mozikban. A Gemini Man több jelenetét Budapesten forgat-
ták tavaly, a filmben a magyar főváros meghatározó nevezetességei 
is felbukkannak majd.
Az idei, szeptember 24–26-ig tartó látogatással kapcsolatban annyi 

már bizonyos, hogy a magyar rajongók több alkalommal is láthatják 
majd a híres színészt és a stábot.

Will Smith Budapesten


